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El proper 22 de maig se celebren les eleccions municipals que decidiran qui governarà els nostres ajuntaments. A la portada
els quatre alcaldables d’Artesa: Joan
Fontanet (PSC), Domènec París (CiU),
Mingo Sabanés (ERC) i Jordi Garcia (PP)

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

Foto: Miquel Regué i Gili
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.
MARÇ

5 de maig:
19:30h, a la sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa,
Concert. Organitza: Aula Municipal de Música
7 de maig:
10h, dins del cicle de “Sortides per l’antiga Baronia de
Montmagastre”, Terra de vinyes i de vi: la ruta dels
trulls. Lloc de trobada: Montmagastre (al final del camí
asfaltat). Organitza: Amics del Castell de Montmagastre
7 i 8 de maig:
A Vilanova de Meià, Festa de Santes Creus (veure pàg. 11)
13 de maig:
21:30h, a la sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa,
Debat electoral entre els candidats a l’alcaldia
d’Artesa de Segre (retransmissió en directe per Ràdio Artesa). Organitzen: Ràdio Artesa i La Palanca
15 de maig:
- 18h, al pavelló poliesportiu d’Artesa, Festival de Primavera. Organitza: Club de Lleure Altis
- 19:30h, a la Dàlia Blanca, Un ponent dolcíssim.
Homenatge a Joan Maragall. Organitza: Club de Lectures Artesenc (veure pàg. 31)
19 de maig:
19:30h, a la sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa,
xerrada sobre la Situació actual del sistema de pensions, amb Antoni Sánchez, actuari d’Allianz. Organitzen: Cooperativa i Ajuntament d’Artesa
21 de maig:
Festa del Roser a Montmagastre (veure pàg. 7)
25 de maig:
17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’hora del
conte per a nens i nenes de P5 (veure pàg. 35)
29 de maig:
13h, a la Dàlia Blanca, Lliurament de premis del XXII
Premi de Narrativa Breu, amb l’escriptora Marta Alòs
4 de juny:
10h, dins del cicle de “Sortides per l’antiga Baronia de
Montmagastre”, Seguint camins de ferradura: La
Vedrenya sorprenent. Trobada: Montmagastre (al final del
camí asfaltat). Organitza: Amics del Castell de Montmagastre

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 5:Rayan Rabah i Jiyed, fill de Hafid i de Guizlane
Matrimonis:
dia 26:Laia Bergonyó i Serra (veïna d’Artesa),
David Berral i Torruella (veí d’Artesa)
Defuncions:
dia 27:Avelina Granollers i Rovira (77 anys),
natural de Vilanova de l’Aguda
Municipi de Foradada
Matrimonis:
dia 5:Immaculada C. Marín i Cañada (natural de
Sabadell),
Franxi Monte de Oca i Cuevas (natural de
Santo Domingo)
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 2:Elna Bullich i Sala, filla de Lluís i de Gemma
Defuncions:
dia 9:Joan Martí i Segon (81 anys),
natural de Vilanova de Meià

METEOROLOGIA

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
MARÇ
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
8,5°
Temperatura màxima:
20,3° (dia 31)
Temperatura mínima:
-2,7º (dia 1)
Dies amb precipitacions:
12
Precipitació màxima:
58,8 mm (dia 12)
Total precipitacions:
128,6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

6
46 mm (dia 12)
117 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
11,2°
Temperatura màxima:
23° (dia 31)
Temperatura mínima:
-4º (dia 1)
Dies amb precipitacions:
6
Precipitació màxima:
28 mm (dia 12)
Total precipitacions:
94,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
8,6°
Temp. màx. i mín.:
manquen dades
Precipitació màxima:
41,9 mm (dia 12)
Total precipitacions:
95,1 mm
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Hora de decidir
El temps no s’atura i el cicle electoral ens torna a posar novament davant les eleccions que amb tota seguretat acostumen a
motivar-nos més, tot i que això pot dependre de molts factors. El
que ningú no nega és que les eleccions municipals són les més
properes a la ciutadania, sobretot en zones rurals com la nostra
en què els municipis són petits o molt petits. Aquest fet implica
una gran coneixença personal dels candidats i candidates, la qual
cosa acostuma a ser sinònim de motivació.
A més, cal afegir-hi un aspecte molt important: la gestió i l’administració dels afers més propers a les nostres vides. Les decisions i la manera de fer del consistori electe marcarà de ben a
prop el nostre futur durant els propers 4 anys i, en determinats
temes, molt més enllà.
En els casos dels municipis més petits, menors de 250 habitants, encara hi podem afegir un incentiu més: les llistes són obertes. Això implica que hom pot votar la persona, independentment
del grup al qual pertanyi. Fins i tot pot votar persones de diferents
grups. Això sí, un màxim de quatre, tot i que les persones electes
seran cinc (tres si hi ha menys de 100 habitants).
Aquest sistema té, però, un aspecte negatiu. Són les candidatures anomenades “llistes fantasmes”, sistema molt utilitzat per
determinats partits que consisteix en presentar un únic candidat
o candidata, però sense cap vinculació amb el municipi. És a dir,
que ningú no sap qui és. Les persones de bona fe us preguntareu: I això per què ho fan? La resposta és senzilla: arrepleguen
alguns vots dels descontents. I per què? Doncs perquè els vots
obtinguts a les eleccions municipals també serveixen per decidir
el nombre de consellers comarcals i de diputats provincials que
tindrà cada grup polític o agrupació electoral. Feta la llei, feta la
trampa.
Diríem que queda lleig, no? El més greu és quan passen casos tan curiosos com el de Tiurana. En dimitir l’alcalde electe, li
tocava ser-ho a la candidata d’una “llista fantasma” del PP que
segurament no sabia ni on era aquest municipi. La cosa va acabar amb el nomenament d’un alcalde gestor.
Al marge de totes aquestes reflexions, com hem fet sempre
des d’aquestes pàgines, fem una crida a la participació. Sobretot
en uns moments de forta desafecció política, potenciada encara
més pels problemes derivats de la crisi econòmica.
Per acabar, els nostres més sincers respectes a aquelles persones que s’atreveixen a anar en els primers llocs de les candidatures. Són persones que, compartim les seves idees i la seva
manera de fer o no, estan disposades a agafar un compromís
amb el seu municipi.
I com s’acostuma a dir, guanyi qui guanyi, esperem que hi
acabem guanyant tots.
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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NOTICIARI

La secretària se’n va a
Ponts
M. Carme Alés va deixar voluntàriament la Secretaria de l’Ajuntament d’Artesa el passat mes de
març, per anar-se’n a exercir a
l’Ajuntament de Ponts. La secretària va entrar a treballar a l’Ajuntament d’Artesa l’any 2002 de la
mà del llavors alcalde Jaume
Campabadal i va substituir el secretari Manel Yáñez. Durant
aquests anys, la feina de la secretària ha estat molt qüestionada tant per part d’alguns regidors
del consistori com per molts ciutadans. De moment, la seva plaça a l’Ajuntament d’Artesa ha quedat vacant i les tasques han estat
repartides entre diferents membres del personal administratiu.

Comencen les obres
d’ampliació del CAP
d’Artesa
A finals del mes de març es van iniciar les obres d’ampliació del Centre d’Assistència Primària (CAP)
d’Artesa. El pressupost inicial as-

signat a l’obra és d’1,2 milions
d’euros i l’empresa adjudicatària
encarregada d’executar-la és la
UTE Carrers i Obres. L’actuació
és deguda a un conveni a tres
bandes entre l’Ajuntament
d’Artesa, que ha cedit el terreny;
la Diputació de Lleida, que hi ha
posat els diners; i el Departament
de Salut, que hi ha aportat el projecte. Es construirà un nou edifici
al solar contigu al CAP per, posteriorment, connectar-los. Es crearan
noves consultes, s’ampliarà l’àrea
d’atenció continuada i es crearà un
espai específic per al transport sanitari. Està previst que les obres
acabin en un període aproximat de
10 mesos.

Onada de robatoris
Artesa de Segre no s’escapa de
l’augment de la delinqüència arreu
del nostre país. Així, en les darreres setmanes s’han produït diversos robatoris a cabanes, granges,
a l’Estació de la ITV, a una empresa serradora, als dipòsits municipals i, fins i tot, a un domicili d’un

conegut constructor local. Es tracta de robatoris amb força comesos
durant la nit i els objectius principals dels lladres són diners, eines
o ferralla, segons els casos.

Dia de l’Arbre
El passat dissabte 2 d’abril, l’Ajuntament d’Artesa va organitzar el
Dia de l’Arbre. L’activitat d’enguany ha consistit en plantar arbres i arbustos en la gran jardinera que s’ha construït vora l’Institut; en total, un magnoli, 4 castanyers, 50 fotínies i 200 espígols
(lavanda). Prop de 100 persones,
sobretot infants acompanyats de
familiars, van participar en l’acte.
Al final, un empleat de l’empresa
responsable del manteniment de
jardins va fer una breu explicació
als assistents. Posteriorment, hi
va haver berenar per a tothom.
L’acte va comptar amb la col·laboració de Protecció Civil i dels
Bombers Voluntaris. Aquests van
fer la primera regada de les plantes. Amb posterioritat, s’hi ha
instal·lat un reg automàtic.

El Dia de l’Arbre va aplegar prop de 100 persones. Foto: R. Giribet

Roser de Montmagastre

Imatge de l’inici de les obres d’ampliació del CAP. Foto: B. Jové

Dissabte 21 d’maig
12:30h
- Missa
13:30h
- Dinar de germanor
16:30h
- El Joc del Foronico
20:00h
- Ball de tarda amb Mediterrània
24:30h
- Ball de nit amb Mediterrània, Els
Esporrets, L’Últim Burro i disco mòbil amb Dj
Matxito

la

Palanca 7

MUNICIPIS

Entrevista als candidats a l’alcaldia de Cubells
l proper 22 de maig hi ha
eleccions municipals i hem
cregut oportú entrevistar els
candidats a governar l’Ajuntament
de Cubells dels dos partits amb representació a l’anterior mandat municipal, d’una banda Josep Regué
Montserrat (CiU) i de l’altra Salvador Soldevila Pedrol (ERC). Els entrevistem per ordre de representació dels seus respectius partits a les
anteriors eleccions.

E

La Palanca (LP): Bon dia i en primer lloc agrair-li que hagi acceptat l’entrevista per la nostra revista. Què l’ha motivat a presentar-se a l’alcaldia de Cubells?
Josep Regué Montserrat (JR): En
primer lloc, al jubilar-se el Josep Roig
després de 32 anys de servei al poble m’han demanat per encapçalar
la candidatura de CiU formada per
un equip molt engrescador de col·laboradors que al meu entendre representen i han de ser els futurs dirigents de Cubells i la Torre de Fluvià.
I en segon lloc perquè en aquests
darrers 7 anys de governs d’esquerres a la Generalitat s’ha invertit tan
poc en el nostre poble que s’ha quedat estancat i cal un esforç de tots
plegats per intentar recuperar uns
mínims necessaris per cobrir serveis
escolars, mèdics i assistencials entre altres que poden quedar-se afeblits si entre tots no som capaços de
millorar el nivell i la qualitat de vida
dels nostres pobles.
Salvador Soldevila (SS): Ser regidor del teu poble i municipi, i ja
no diguem ser-ne l’alcalde, és probablement una de les responsabilitats més gratificants que qualsevol persona pot assumir. Em motiva donar a conèixer i aplicar el nostre projecte, per donar un canvi a
la política del nostre municipi i poder participar del seu progrés.
LP: Què creu que pot aportar
com a alcalde si finalment surt
escollit?
JR: Tal com hem vist en una sèrie

Josep Regué, alcaldable per CiU

Salvador Soldevila, alcaldable per ERC

de reunions que hem tingut amb les
associacions i diferents grups representatius de la vida local, crec
que podem fomentar la participació ciutadana en els temes d’interès general i esperem que puguem
comptar en el futur amb la collaboració d’una gran majoria per
cercar solucions i donar resposta a
les exigències de la vida quotidiana. També crec que puc aportar la
meva experiència professional en
el desenvolupament del POUM quan
aquest es desencalli, ja que, si no ho
tinc mal entès, l’anterior govern de la
Generalitat va descartar la proposta
feta pel Ple de l’Ajuntament.
SS: Una sèrie de valors: honestedat i humilitat per reconèixer els
propis errors i rectificar-los, rigor i
austeritat per administrar els nostres recursos, i transparència, participació i consens per fer les coses.

tan i estaran condicionades per les
subvencions que rebrem o deixarem de rebre. Les segones, les podríem pagar amb l’estalvi generat.
La meva ferma promesa és primer
endreçar i després construir. Endreçar no és tan vistós com construir,
però cal i toca fer-ho si volem, després, tenir un resultat òptim. La realitat actual fa preveure dificultats
per fer grans projectes, aquest serà
un període llarg d’austeritat. Hem
d’esmerçar-nos a endreçar el poble i, sobretot, fer servir el sentit
comú i valorar les petites coses. Em
preocupa i molt la situació econòmica a Catalunya, i més quan al
nostre poble superem, de molt, el
nivell d’endeutament permès.
Aquesta situació a Catalunya ja ve
de lluny, els que van negociar el
sistema de finançament en la transició es van equivocar en no acceptar el Concert Econòmic. Potser és
hora de reparar aquest error històric. Em preocupa que els més febles,
com sempre passa, acabem pagant
amb retallades els nostres drets.

LP: Com afectarà al consistori la
situació econòmica a Catalunya?
JR: Crec que la situació econòmica ens afectarà en la mateixa mesura que afecti tots els altres ajuntaments, però sóc optimista i crec
que canviarà i podrem fer les millores que no s’han fet en aquests
darrers anys.
SS: En totes les campanyes electorals es fan promeses i projectes
d’unes quantes actuacions per dur
a terme en els propers quatre anys
de mandat. Jo no ho faré, tot i tenir
algunes prioritats pel nostre municipi. Les classificaria en dos àmbits:
les que necessiten inversió i les que
són a cost zero. Les primeres es-

LP: Què n’opina del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) en procés a Cubells?
JR: Considero que és necessari
tenir un POUM adequat a les necessitats dels pobles i consensuat
entre tots els regidors i la majoria
dels ciutadans, i opino que és vital
que en aquest POUM estigui previst un polígon industrial.
SS: És un projecte necessari, encara que potser arribarà massa
tard. Han passat massa anys senla
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se ordenar i endreçar el creixement
del nostre poble. Les normes subsidiàries haurien estat una gran
eina fins a tenir el nostre POUM
aprovat. Penso que un cop aprovat, portarà avantatges indiscutibles. Altra cosa és crear falses expectatives.
LP: Vol parlar-nos d’algun altre
tema pendent de tancar o solucionar?
JR: Si hi ha temes pendents de tancar, cercarem el consens i les possibles solucions, però n’hi ha un en
especial que sí que m’agradaria dur
a terme en aquest mandat, que és
l’execució del projecte de la depuradora i la xarxa general de desguassos, projecte que fa set anys
que està aprovat i que l’anterior
govern de la Generalitat no ha finançat quan tots els temes sanitaris han de ser prioritaris.
SS: M’amoïna com ens pot afectar
el compliment de la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons la qual
insta l’Ajuntament de Cubells a enderrocar l’edifici situat al nucli antic
entre els carrers Corsalota i Santa
Maria, per considerar que es va
donar una llicència il·legal. El no
reconèixer i assumir errors, per part
del grup de CiU, ha posat al poble i
a l’Ajuntament en una situació de
la qual en podem sortir ben escaldats. Cal esperar esdeveniments i
tenir el cap ben fred. Lamentablement, aquest fet i el greu endeutament condicionarà, i molt, el futur
del nostre Ajuntament i municipi.
LP: En línies generals, quin enfocament donarà des del seu
equip de regidors i regidores
durant els propers quatre anys?
JR: Per descomptat serà bàsic el
treball d’equip, la col·laboració i la
participació de cadascun dels regidors i regidores, tots ells guiats pels
principis de transparència, honestedat, responsabilitat i compromís.
SS: El nostre grup estarà format per
persones autònomes i lliures que
tindran la capacitat d’actuar amb llibertat i sense la tutela de ningú, per
10 la Palanca

a plantejar amb claredat les seves
preocupacions i inquietuds, amb
criteri propi. Si el poble ens dóna
confiança per governar, complirem
els compromisos adquirits i estarem
compromesos a saber escoltar, atendre i entendre les nostres necessitats, per poder canviar, perfeccionar
i dignificar la nostra gestió municipal.
LP: Com potenciaran el creixement del poble?
JR: Creiem fonamental l’aprovació
del polígon industrial, l’arribada de
les aigües del Canal Segarra-Garrigues, la promoció dels productes de
la nostra terra i la promoció turística.
SS: Crec que no hem de renunciar
mai a l’essència de poble com a tal,
créixer per créixer és perdre part
del nostre encant. El nostre model
de creixement és el de la consolidació del poble tal i com és avui, la
creació d’espais que potenciïn la
qualitat de vida i la relació entre les
persones, i la planificació d’un creixement ordenat, sostenible i harmònic amb l’altre gran element, la
natura que ens envolta.
LP: Faran algun tipus de promoció de la participació: joventut,
dones i gent gran?
JR: Per descomptat, un dels objectius principals que ens hem proposat és obtenir la participació de tots
els ciutadans i ciutadanes, ja que
segons la nostra manera de pensar
és necessària la col·laboració de tots
plegats sense deixar de banda ningú per millorar la qualitat de vida.
SS: Tot i les associacions constituïdes de joves, dones i bitlles, cal
acostar, fomentar, promoure i garantir la col·laboració dels veïns,
mitjançant la creació d’alguns consells sectorials municipals. Són òrgans de participació veïnal de tipus
consultiu per canalitzar les seves
inquietuds i iniciatives, i que aportin coneixements o un bagatge específic relacionat amb l’àmbit d’algun sector (Medi Ambient, Acció Social, Cultura, Esports, Urbanisme...).
Amb aquesta creació s’obriria un
espai de consulta i consell als objectius proposats per l’Ajuntament.

LP: Quelcom més en aquesta línia?
JR: Seguint en la línia anterior, el
jovent del nostre poble sap molt bé
que si es fa una gran Festa Major
és un orgull pel nostre poble i que
n’estem fent una que a molts pobles veïns els agradaria tenir. S’està
fent des de fa vint-i-cinc anys i s’ha
pogut fer gràcies a l’esforç, la participació i la col·laboració de la majoria
dels joves i les joves del poble.
SS: Sí. Referent als joves, tot i els
temps complicats que els tocarà
viure, ells són el futur, per això els
demano que no es deixin
influenciar per ningú, que tinguin
iniciativa pròpia i que gaudeixin del
nou local, que finalment s’ha pogut
construir a base d’aconseguir noves subvencions i destinar-les, com
així pertoca, a la seva finalitat.
LP: Com afrontarà els propers
quatre anys en cas de no resultar guanyador de les eleccions,
des de l’oposició?
JR: La nostra candidatura té l’objectiu de canviar Cubells i la Torre
de Fluvià i creiem que la millor manera de fer-ho és estant al capdavant de l’Ajuntament. Però si ho
hem de fer des de l’oposició, el nostre objectiu seguirà sent el mateix i
per tant col·laborarem positivament
en totes aquelles propostes que serveixin per millorar el nostre municipi.
SS: Oposició es defineix com a
grup polític que està en contra del
govern. Un servidor i tots els que
hem format part del grup d’Esquerra en tots aquests anys, mai hem
estat en contra de cap govern ni en
contra de cap interès beneficiós pel
poble, altra cosa és posar en qüestió algunes coses i maneres de fer,
perquè pensàvem i pensem que no
es tractaven de la forma més convenient. Alguna responsabilitat del
passat tindran els regidors que repeteixen en la llista de CiU. M’escandalitza tan poca sensibilitat per
la seva part a reconèixer els errors
comesos i voler portar-los fins a les
seves últimes conseqüències, posant en perill qüestions bàsiques
del poble i, fins i tot, la pròpia institució. Em sap greu que mai s’hagi
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fet cas de la nostra manera de fer
oposició, jo la definiria de mà estesa
en tots els sentits. Tant si som guanyadors com si ens quedem a l’oposició, continuarem així, aplicant els
nostres valors i el nostre sentit
comú al servei de tots. Estic convençut que ningú no ens podrà fer
cap retret.
LP: Què diria a l’indecís/a per tal
de convèncer-lo/la que el voti?
JR: Els components de la nostra
candidatura de CiU ens comprometem a treballar per millorar la qualitat de vida dels nostres pobles i no
dubteu que hi posarem tot el nostre compromís i el nostre esforç, i
cercarem tots els medis possibles
per fer realitat les propostes i els
suggeriments que ens heu fet en
les reunions participatives que hem

tingut amb les associacions i els
grups representatius dels ciutadans.
SS: Que pot confiar en nosaltres, que
no l’enganyarem i si, per algun motiu ens equivoquem, donarem les
explicacions oportunes, admetent i
assumint les nostres responsabilitats.
LP: Vol fer alguna altra aportació?
JR: Encara que ja s’ha dit, volem
demanar a tots els ciutadans la
seva participació i la vostra collaboració perquè tots junts hem de
ser capaços de millorar la qualitat de
vida de Cubells i la Torre de Fluvià.
SS: Sí, una. Fer saber als nous regidors i als que repetiran que no té
cap sentit reclamar esforç i sacrifici als veïns apujant els impostos si
no som capaços de canviar el model de gestió portat fins ara, que ens
ha dut a una difícil situació. Cal ex-

plicar el perquè i el com de la realitat actual, per encarar el futur d’una
altra manera. Finalment vull comentar que sé molt bé que a Cubells, la
Torre de Fluvià i masies, com a municipi petit que som, no podem
prescindir de ningú. Tots som útils,
però sí que s’ha de canviar la manera de fer. Ens calen propostes lligades a la realitat actual i aplicar
l’honradesa, l’eficàcia i el rigor, la racionalitat i l’austeritat que necessita
el nostre ajuntament actualment.
LP: Doncs per part nostra això
és tot. Només ens queda desitjar-los molta sort el proper dia 22
i que el poble de Cubells sigui el
que finalment en surti guanyador.
Mercè Parés i Codina
Martí Regué i Roig

XI Trobada Pedagògica de la ZER El Romaní
l 18 de març, les escoles de
Montgai, La Sentiu, Vilanova
de Meià i Cubells vam celebrar la XI Trobada Pedagògica de la
ZER El Romaní a l’escola de Cubells.
Vam iniciar la jornada amb un esmorzar tots plegats i, a continuació,
vam començar les activitats. Vam
fer dos grups: un format per educació infantil i cicle inicial, i l’altre
pel cicle mitjà i el cicle superior. Vam
rebre la visita de l’escriptora Elena
O’Callaghan i vam gaudir amb les
obres de teatre del grup Xip-Xap.
Amb l’escriptora Elena O’Callaghan vam parlar dels llibres que
havíem llegit i també d’altres de la

E

seva bibliografia. El grup Xip–
Xap va representar una obra
pels petits i una
altra pel grup
dels grans.
A la tarda, després de dinar,
vam acabar la
jornada fent un
circuit de jocs on
van gaudir grans
i petits.
Escola
Vilanova Meià

Trobada amb l’escriptora Elena O’Callaghan

la
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Entrevista als alcaldables d’Artesa
l proper 22 de maig se celebren eleccions municipals, que decidiran qui
governa Artesa de Segre durant
els propers quatre anys. Hem entrevistat els quatre caps de llista
que es presenten per ERC, CiU,
PSC i PP, respectivament, per fernos una idea dels seus programes electorals.

solter, sóc enginyer tècnic agrícola
per la Universitat Politècnica de
Catalunya i professionalment treballo des de fa 4 anys de comercial
en una empresa local de materials
de construcció, Prefabricats Lleida.
Sóc des del novembre de 2009 cap
i portaveu del grup PSC a l’ajuntament. En temes associatius he format part del Club Esportiu Artesa
de Segre, de l’equip de futbol sala,
del Club d’Escacs, de la revista La
Palanca i de Ràdio Artesa de
Segre.

E

1. Nom, cognoms, edat, estat civil, nombre de fills i professió.
Experiència que té en temes
municipals i associatius.

CiU: Domènec París i Artigues. 48
anys. Casat. 2 fills. Empresari. Les
dues últimes legislatures he estat
regidor de l’Ajuntament d’Artesa,
concretament la 2003-2007 vaig
ser elegit alcalde i la 2007-2011 he
sigut el portaveu del grup municipal de CiU. Durant anys he format
part de diferents associacions del
nostre municipi com, per exemple,
l’APA del CEIP “Els Planells”, Consells Escolars del CEIP i IES “Els
Planells”, Club de Lectures, Grup
de Caramelles de la Dàlia Blanca,
CE Artesa de Segre, Patronat de
Ràdio Artesa, Grup d’Escala En HiFi, entre d’altres.
ERC: Mingo Sabanés i Porta, 58
anys, casat, dos fills. Empleat de
gasolinera. Fa 16 anys que treballo per millorar el nostre municipi
des de l’Ajuntament. (primer com a
regidor i els últims 4 anys com a
alcalde). Respecte a les associacions, vaig compaginar molts anys el
futbol amb la participació a la Comissió de Festes. He estat president de la Dàlia Blanca. He treballat a la Matança del Porc des dels
inicis i formo part de les Caramelles des de ben jove. Tota aquesta
experiència em permet dir amb orgull que conec força bé les inquietuds i les mancances de tot el municipi, tant d’Artesa com de la resta
de pobles.

PP: Em dic Jordi Garcia Pérez, estic casat, tinc un fill i treballo com a
tècnic conductor de transport sanitari a la base d’Artesa de Segre. No
he format part mai d’un consistori
però si que he format i formo part
de diverses associacions de caràcters diversos.
2. Per què es presenta a l’alcaldia d’Artesa de Segre?

PSC: Joan Fontanet París, 43 anys,

ERC: Crec que durant aquests quatre anys hem portat a terme una
molt bona tasca treballant a prop
de la gent i desvivint-nos pel dia a
dia, però encara queden coses per
acabar de desenvolupar del nostre
projecte municipal. Per sobre de tot,
allò que m’empeny a presentar-me
a la reelecció i el que sempre he
la
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posat al davant és que m’estimo
Artesa i sempre intentaré treballar
perquè el municipi prosperi, ja sigui a l’alcaldia o no.
CiU: És la tercera vegada que em
presento. Els companys i companyes de CiU d’Artesa de Segre han
cregut en mi i m’han recolzat totalment, recolzament que ha estat
avalat pels dirigents provincials i
nacionals de la Federació. La primera vegada vaig resultar elegit
alcalde però al no tornar a ser reelegit no vam poder finalitzar alguns
dels projectes que havíem iniciat i
que, actualment, encara estan per
acabar. Penso que en aquests darrers quatre anys la gestió municipal no ha estat prou acurada i que
el nostre municipi necessita una
millora i un augment en el rigor
d’aquesta gestió. De tota manera,
el més important és que m’agraden
el temes municipals i em fa il·lusió
continuar treballant per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans del nostre municipi.
PSC: Em presento per un motiu
bàsicament, vull que d’una vegada
per totes la política municipal sigui
positiva, constructiva, d’anar a sumar tots plegats i, en definitiva,
d’anar a fer poble. Sens dubte és
la política que necessita el nostre
municipi per avançar cap a un futur millor i des del grup del PSC això
ho tenim clar.
PP: Em presento perquè crec que
puc aportar quelcom a la consecució de la millora d’aquest el nostre municipi. Sempre he cregut en
Artesa i ara, amb el suport d’un
equip jove i dinàmic, més que mai.

3. Nom i cognoms, edat i professió dels membres de la seva
llista, per ordre. Defineixi, en
general, què poden aportar les
persones del seu equip a l’Ajuntament.
ERC: Els primers són: Joan Camats i Campabadal, 41 anys, llicen14 la Palanca

ciat en dret i tècnic en administració local. Toni Belchi i Escobosa, 37
anys, constructor. Elisabet Camats
i Gonzàlez, 27 anys, tècnic superior en educació infantil. Maria Jovell
i Solé, 55 anys, mestressa de casa.
Josep M. Mayora i Pijuan, 55 anys,
director d’entitat financera.
Francesc Puigpinós i Porta, 39
anys, ramader. Carles Galceran i
Solsona, 31 anys, tècnic en transport sanitari. Alba Boher i Baró, 25
anys, llicenciada en dret. Maria
Cusola i Aumedes, 20 anys, estudiant. Mercè Nogués i Galceran, 55
anys, empresària i professora d’activitats físiques. L’equip de persones que m’acompanyen en aquest
projecte engrescador és molt ampli i no totes han pogut entrar a formar part de la candidatura. Tenim
gent experimentada en temes municipals i gent jove amb ganes de
comprometre’s. En general és un
equip heterogeni, format per homes
i dones, per joves i adults, amb diferents formacions laborals i acadèmiques, amb diferents inquietuds
i un objectiu comú: contribuir a millorar el nostre municipi i fer-lo prosperar. Tot aquest conglomerat de
circumstàncies potser no ens fan
ser el millor equip possible, però sí
un molt bon equip.
CiU: Joan Carles Eroles i Solanes,
42 anys, advocat. Mari Alba Solanes i Sangrà, 48 anys, comerciant.
Antoni Colom i Ariet, 48 anys, empresari. Sílvia Cardona i Canes, 38
anys, diplomada en Treball Social.
Salvador Maluquer i Brescó, 47
anys, ramader. Remei Boncompte
i Penella, 46 anys, mestressa de
casa. Josep Macià i Cercós, 52
anys, empresari. Carme Barril i
Brescó, 39 anys, professora d’Institut. Josefina Sabartés i Capell, 58
anys, mestressa de casa. Enric Ros
i Gené, 38 anys, empresari. Pere
Vidal i Purgimon, 57 anys, pagès.
Marissa Jovell i Grau, 46 anys, professora d’Institut. Marcelo Rua i
Carignano, 33 anys, xofer. Anna
Baella i Guiu, 51 anys, empresària. Miquel Ortiz i Vivian, 64 anys,
administratiu. És un equip equilibrat

format per persones amb diferents
sensibilitats i que pertanyen a diversos sectors de la població, aportant implicació, proximitat, il·lusió,
serietat, credibilitat i rigor. Una barreja de persones amb experiència
municipal i d’altres que és el primer
cop que es presenten. La majoria
tenen o han tingut relació activa
amb el teixit associatiu del nostre
municipi. Tot això fa que, entre
tots, coneguem perfectament la
realitat en què vivim i les necessitats d’Artesa i dels seus nuclis
agregats.
PSC: Lourdes Esteve Arnau, 35
anys, Bibliotecària. Esther Cercós
Solanas, 24 anys, administrativa.
Jaume Ferre Yegola, 60 anys, fontaner.
Gemma
Cayetano
Rodriguez, 31 anys, guia turistica.
Josep Galceran Sellart, 44 anys.
Lluïsa Llorens Quer, 40 anys, administrativa. Josep M. Oliva
Figueras. 64 anys, constructor.
Yolanda Masana Tohà, 34 anys,
administrativa. Joana Sangrà
Vilella, 60 anys. Joan Pellicer
Garcia, 63 anys, pensionista. Suplent: M. Àngels Luna Tahoces, 47
anys, mestressa de casa. Estic, en
primer lloc, molt agraït a totes
aquestes persones per voler formar
part d’aquesta candidatura, persones amb il·lusió, ganes, voluntat de
servei i totes pensant en millorar el
nostre municipi.
PP: Annabel Padullés Piñol, empresària. Francesc Vidal Espinosa, informàtic. Alejandra Garcés Soriano,
hostaleria. Francisco Mora Eroles,
empresari. Juan Oriola Palau, empresari. Mercedes Gilabert
Talavera, comercial. Ramon Brescó
Farré, vigilant. Maria Carmen
Novau Costa, conductora. Maria
Rosa Aldavó Pineda, farmacèutica.
Eduard Serra Vilalta, ramader.
Fernando Puigpinós Martínez, mecànic. Les edats no les he ficat perquè individualment crec que no tenen importància. En conjunt fem
una mitja d’edat molt baixa. Som
un grup de petites persones d’activitats molt diverses, però que con-

TEMA DEL MES
juntament podem aportar molt al
municipi.
4. Les sigles polítiques per les
quals es presenta, en què poden
afavorir el nostre municipi?
ERC: En unes eleccions municipals
on tots ens coneixem, el més importat són les persones que formen
l’equip. No dubtaré a trucar totes
les portes que siguin necessàries i
a treballar amb qui calgui, sigui del
partit que sigui, sempre posant el
municipi per davant.
CiU: Les eleccions municipals són
diferents a totes les altres, doncs
tots, més o menys, ens coneixem.
Aquest fet fa que adquireixin més
importància les persones i l’equip
que formen. Dit això, hem de tenir
present que, en aquests moments,
CiU està al capdavant del govern
de la Generalitat i amb possibilitats
de poder recuperar la Diputació i el
Consell Comarcal després d’aquestes eleccions, fet que, sens dubte,
pot afavorir positiva i notablement
el municipi.
PSC: Avui per avui tothom sap l’escenari polític que tenim. De totes
maneres, dins les eleccions municipals es vota més a la persona o
persones que formen una candidatura. I això ja ho sabem per experiència en aquest municipi.
PP: Poden afavorir, i molt. Tinguem
present que abans d’un any hi haurà eleccions d’àmbit nacional, on
totes les prediccions ens donen la
victòria. Sempre que hem estat al
consistori hem aconseguit coses
pel poble. De les quatre grans
obres que ha mencionat l’actual
govern, les barreres arquitectòniques i el casal s’han assolit per la
mediació del nostre partit. Això es
un 50%, mireu si té importància.
5. ¿Què pot dir del fet que moltes persones no es vulguin involucrar en la política municipal per
què creuen que hi ha massa rivalitats i la política de partit (o

fins i tot els interessos particulars) prevalen sobre el bé del
poble?
ERC: No crec que el fet d’involucrar-se o no en la política municipal vagi en aquesta línia, almenys
al nostre municipi, tot i que uns pocs
poden veure-ho així. En general,
avui dia costa més que potser en
altres temps trobar persones que
adoptin el compromís de treballar
per la societat. A vegades són les
circumstàncies personals que tampoc no hi ajuden (feina, família, problemes...). Malgrat tot, encara hi ha
força gent que s’impliquen en activitats i en el funcionament de les
entitats, aportant el seu gra d’arena. Estaria bé, però, que tothom
amb inquietuds pogués ser regidor/
a en algun moment de la seva vida,
ja que les coses no són tan fàcils
com alguns poden pensar.

Artesa. A quines donarà prioritat
si guanya les eleccions?
ERC: Degut al temps de crisi actual, el més important és acabar el
local de la Gent Gran i el Casal
Cultural (aquest ja l’hauríem acabat si no fos perquè els dos grups
de l’oposició han votat en contra de
l’aprovació del pressupost de
2011). A més, creiem necessari la
construcció d’una nova Llar d’infants i iniciar la primera fase del
passeig del Senill, ja que durant
aquest mandat no s’ha pogut realitzar degut a la gran quantitat
d’obres que ja estaven en procés i
la priorització dels recursos econòmics que això ha significat. Per altra banda, volem buscar una solució que ens permeti fer unes noves
piscines municipals. També caldrà
portar a terme una gestió eficient
de tots els equipaments municipals
dels quals disposem.

CiU: En primer lloc, dir que no hi
estic d’acord perquè crec que, generalment, no és així, tot i que en
aquests últims anys s’han fet coses
que no s’haurien d’haver fet. En
segon lloc, dir a aquestes persones
que, si realment no s’hi volen involucrar per aquests motius, s’equivoquen; haurien de ser els primers
de ficar-s’hi per canviar-ho.

CiU: Hi ha diverses infrastructures
necessàries, però en aquests moments dos de les més importants
són el passeig del Senill i unes noves piscines. En cas de guanyar les
eleccions, prioritzarem l’acabament
de les que ja estan iniciades i l’inici
de les que disposin de finançament
extern.

PSC: Això és molt personal de cadascú, tothom per uns motius o altres decideix o no posar-se en una
llista, el que sí tinc clar i parlo amb
molt coneixement del tema, és que
a la nostra llista només tenim un
objectiu que és treballar pel municipi.

PSC: Bàsicament, acabar les obres
que hi ha iniciades: Casal Cultural,
Casal de la Gent Gran, ampliació
del CAP, obres del nucli antic, el
túmul de Seró, reforma de l’Ajuntament i com a urgència l’arranjament
d’alguns carrers que estan en molt
mal estat.

PP: Crec que si es té capacitat de
crítica, s’ha de tenir voluntat de
canviar les coses i la gent s’hauria
d’implicar més. Per un altra banda,
en aquesta última legislatura s’han
prioritzat coses que, al meu entendre, eren errònies i només afavorien a una minoria, en molts casos
sospitosament afí al govern.

PP: D’entrada, acabarem el que hi
ha iniciat, sense importar-nos el
color del consistori que ho ha començat, perquè l’important és acabar les coses. També hi ha algunes coses com les piscines, un passeig, zones infantils etc., que són
un clam al poble. Però ens hem
proposat una línia de treball estalviadora i només farem obres subvencionades. Això sí, aprofitarem al
màxim les poques que arribin i no

6. Per a vostè, quines grans infrastructures són necessàries a

la
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les perdrem com ja ha passat.
7. Respecte a les obres petites i
al dia a dia de l’Ajuntament, què
s’ha de millorar?
ERC: Tenim clar que hem d’acabar
el projecte de supressió de barreres arquitectòniques, que cal millorar en quantitat i en qualitat l’enllumenat públic per aconseguir un
estalvi econòmic i energètic important i que hem de treballar, conjuntament amb el Consell Comarcal,
per aconseguir un bon manteniment dels contenidors del municipi. Pel que fa al dia a dia, hem de
ser més àgils en la gestió administrativa i resoldre de forma eficaç les
inquietuds que ens plantegi la ciutadania.
CiU: Cal millorar el manteniment de
carrers, places i edificis públics, la
neteja d’algunes zones, l’enllumenat i la circulació d’alguns carrers i,
sobretot, la gestió de tots els recursos municipals. En definitiva, respondre a les peticions dels ciutadans.
PSC: Nosaltres tenim clar que el
ciutadans i ciutadanes han d’estar
ben atesos a dins i fora de l’Ajuntament, cal escoltar-los i informar-los
de tots els acords, així com solucionar amb la màxima celeritat dels
tràmits que puguin necessitar. Hem
de ser uns dignes representants i
la nostra responsabilitat és estar al
seu costat pel que necessitin.
PP: El servei al ciutadà. Al consistori estem per servir al ciutadà i facilitar-li les coses, això es te que
notar. Crec que es pot optimitzar els
recursos de que disposem per que
hi hagi un millor rendiment.
8. Què ha fet bé i què ha fet malament l’equip de govern durant
aquests quatre anys?
ERC: Durant aquest quatre anys,
com he dit, crec que hem fet una
molt bona feina a l’ajuntament. Hem
aconseguit a cost zero per les ar16 la Palanca

ques municipals (subvencionat al
100%): el Centre d’Entitats les Monges, la gespa del camp de futbol,
l’ampliació del CAP i la primera fase
del local de la gent gran. Hem aconseguit, àmpliament subvencionat,
el Pla de Barris, amb el qual ja hem
començat a rehabilitar tot el nucli
antic. També hem aconseguit una
obra important per a cada poble
agregat finançada pel Pla d’Obres
i Serveis. A més, actuacions menors però molt necessàries com el
tanatori, l’ampliació de la residència.... En definitiva, estic convençut
que, des de la restauració de la
democràcia, aquest equip de govern és el que més coses ha fet pel
municipi. Lògicament, també hem
comès errades i ens ha quedat coses per fer, com el trasllat de la bàscula, que mirarem de tirar endavant
si la gent ens torna a fer confiança.
Finalment, com he dit, no hem pogut acabar el casal cultural i altres
actuacions importants pel vot contrari de l’oposició al pressupost de
2011.
CiU: S’han fet algunes infrastructures, bàsicament gràcies als Plans
Zapatero i s’ha continuat amb la
voluntat d’executar una obra durant
la legislatura a cada nucli agregat.
Per contra, no s’ha fet promoció
econòmica ni turística del municipi, la Fira ha anat a menys, poques
vegades s’ha tingut en compte a
l’oposició, no s’han respectat els
acords que s’han produït i la gestió
dels recursos municipals ha estat
mancada de rigor i amb favoritismes que no tocaven.
PSC: L’equip de govern ha dedicat
hores i esforços en la seva tasca
sempre comptant amb la nostra
confiança i suport per aconseguir
els objectius. El que no trobo bé,
és que no han complert els compromisos adquirits amb nosaltres al
llarg del 2010 a canvi del nostre
suport. Crec que ens han tingut
sempre al seu costat pel bé del
municipi.
PP: La bona voluntat, teòricament,

sempre hi ha estat. Però la gestió
econòmica ha estat nefasta i en cap
moment han estat conscients que
estaven jugant amb els diners de
tots. El resultat és que hem arribat
a un punt d’endeutament que costarà molt de solucionar. Dels ideals
la gent no menja.
9. Què ha fet bé i què ha fet malament l’oposició durant aquests
quatre anys?
ERC: En general, en aquest mandat ens hem trobat amb una oposició molt dura, principalment per part
d’un dels dos grups. Quan han pogut, han posat pals a les rodes.
Serveixi d’exemple el pressupost
d’aquest 2011. Serà per què estem
en any electoral? En aquest sentit,
podríem citar alguns precedents en
anteriors mandats. A l’oposició,
ERC mai va contribuir a tombar un
pressupost i sempre col·laborava
amb l’equip de govern, però sembla que contra nosaltres tot s’hi val.
En iniciar el mandat vam intentar
anar tots junts per a treballar pel
municipi, però ben aviat vam veure
que era francament impossible.
CiU: Nosaltres hem intentat fer una
oposició constructiva sempre que
ens han deixat, recolzant els projectes i facilitant l’aprovació dels
pressupostos que hem considerat
bons pel municipi i oposant-nos a
les puges poc adequades de tributs
municipals i a l’aprovació dels pressupostos que no consideràvem
encertats. No hem sabut arribar
prou bé als ciutadans per explicarlos tot el que ha anat passant durant la legislatura i el perquè dels
nostres posicionaments en els diversos temes.
PSC: Nosaltres hem fet una oposició constructiva, positiva, de sumar,
d’aportar idees i propostes sempre
pensant en els interessos generals
del municipi. Gràcies al suport del
PSC a l’Ajuntament s’han iniciat
moltes obres, fins i tot, hem acompanyat a l’alcalde a buscar subvencions.
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PP: L’oposició ha fet una cosa
bona, adonar-se de la destrossa
que havia fet l’equip de govern a
les arques del poble. Però han fet
també alguna cosa malament, ho
han fet tard i sospitosament en
apropar-se les eleccions.
10. Respecte al programa econòmic de la seva candidatura, faci’ns cinc cèntims en relació a
agricultura i ramaderia, indústria,
comerç i serveis.
ERC: En relació a l’agricultura, hem
de continuar recolzant la Cooperativa, com a empresa capdavantera
del sector a Artesa. Tot i que ja hi
estem treballant, tenim pendent
traslladar la bàscula al polígon i
també crear-hi una àrea de desinfecció i un punt d’aigua. El manteniment dels camins és un altre tema
que, malgrat la crisi, intentarem resoldre. Pel que fa a la indústria, cal
consolidar les telecomunicacions al
polígon, seguirem bonificant
fiscalment les empreses locals que
s’hi traslladin i, amb el nou Pla Urbanístic a la mà, hem de preveure
la seva ampliació. Pretenem també que la societat d’Artesa pugui
participar en la promoció del polígon i volem crear una comissió. Pel
que fa al sector serveis, ara que
hem aconseguit recuperar l’Associació de Comerç i Serveis, cal consolidar-la, i també volem promoure
el nostre comerç, tot senyalitzantlo des de la nova variant.
CiU: El programa econòmic ha
d’estar en consonància amb el

moment actual, actuant amb criteri
i sentit comú, prioritzant i gestionant
amb cura i rigor. En agricultura i
ramaderia, intentarem recuperar
juntament amb la Comunitat de
Regants la subvenció del 50% de
l’entubament de la Secla, impulsarem tot el relacionat amb l’àrea de
reg del Segarra-Garrigues, donarem suport a les iniciatives del sector i especialment a la Cooperativa
d’Artesa, canviarem d’ubicació la
bàscula municipal i el punt de desinfecció, instal·larem un punt d’aigua al Polígon. En indústria, solucionarem els problemes de telecomunicacions que hi ha al Polígon,
crearem una comissió municipal
d’indústria per potenciar l’ocupació
i l’empresa existent. En comerç i
serveis, impulsarem la promoció
econòmica, comercial i turística del
municipi, donarem suport a les iniciatives de l’Associació de Comerç,
potenciarem el Mercat dels Diumenges i la Fira de Sant Bartomeu,
crearem rutes culturals i esportives
per donar a conèixer el patrimoni
del municipi, millorarem els espais
lúdics i naturals per fer-los més
atractius.
PSC: Pel que fa a l’agricultura i ramaderia, millora de camins,
entubament de la Secla, agilitzar
els tràmits municipals. Pel que fa a
la indústria i comerç, cal que tinguin
els serveis bàsics coberts, llum, aigua, comunicacions, potenciant els
productes locals i sobretot cal donar preferència a la gent de casa
tant amb obres com amb feines que
es puguin portar a terme des de

l’Ajuntament.
PP: En una paraula, facilitats. Ja
hem inclòs en el nostre programa
el foment d’aquestes activitats. Encara que no es vegin les paraules
Agricultura i Ramaderia, es dóna
per entès que són la indústria i el
motor de les nostres contrades.
Globalment, en tema econòmic,
hem fet un estudi dels pressupostos i veiem que es pot reduir la despesa en 500.000 euros. Això és una
reducció de la despesa del 9’5%. A
partir d’aquí ens donaria marge per
fer coses vitals pel desenvolupament del municipi.
11. El turisme és un sector pel
qual cap Ajuntament d’Artesa no
ha apostat mai de forma decidida (tenint en compte que el nostre municipi compta amb un potencial paisatgístic i patrimonial
molt gran). Canviarà la cosa si
vostè guanya?
ERC: Hem de reconèixer que és
l’assignatura pendent del municipi.
Aquest propers quatre anys volem
apostar decididament pel turisme,
sempre dins d’aquest context de
crisi. Per això, hem d’aprofitar el
nostre ric patrimoni. Primer cal catalogar-lo i, a continuació, explotarlo turísticament. Volem promoure
l’important centre d’interpretació
que es construeix a Seró (“espai
transmissor del túmul megalític”) i
els conjunts històrics d’Antona i de
Montmagastre.
Pretenem
reconvertir el Museu del Montsec
en un centre d’interpretació que

Debat electoral
Divendres 13 de maig
21:30 h
Sala d’Actes de la
Cooperativa d’Artesa
Us conviden

Mingo Sabanés (ERC)
Domènec París (CiU)
Joan Fontanet (PSC)
Jordi Garcia (PP)

(En directe per Ràdio Artesa)
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també funcioni com a punt d’informació sobre el patrimoni cultural i
natural. Buscarem la manera d’obtenir la propietat pública de l’Escola Militar de la Guerra Civil de
Tudela, patrimoni únic a l’Estat.
Volem senyalitzar rutes a peu, en
BTT... En definitiva, cal millorar
l’oferta turística del municipi com a
nou element de desenvolupament
econòmic de la zona.
CiU: Per nosaltres és molt important fer una promoció econòmica,
comercial i turística del nostre municipi i més quan estem a les portes de la inauguració de la variant
d’Artesa. Pensem que ja fem tard i,
per tant, ha de ser una de les prioritats.
PSC: L’Ajuntament sí que ha apostat pel turisme posant a una persona per fer aquesta tasca. El que
s’hauria de fer és executar la feina
que s’ha fet al despatx i posar-ho
sobre el terreny. S’ha fet la teòrica
però ens ha faltat la pràctica.
PP: Jo hi tinc un especial apreci a
aquest sector. Estic treballant, a
temps parcial, a les Rutes dels Castells. Les persones que em coneixen saben que fa molt de temps
que estic dient que no s’aprofita
prou el patrimoni cultural de què
disposem. Evidentment, sense deixar de banda altres àrees, ens hi
ficarem a fons.
12. Pensen pal·liar el dèficit de
zones verdes que hi ha a Artesa?
Veure’m algun dia el passeig del
Senill fet o el riu Segre
adecentat?
ERC: Nosaltres volem un municipi
amb més places i més zones verdes. Hem fet la plaça de la Nació
Catalana (a les Monges), una zona
d’esbarjo al carrer Roca del Cudós
i el projecte de la zona d’esbarjo a
l’esplanada de l’Institut (amb petites actuacions realitzades). A més,
volem crear un espai verd a la zona
de la Central d’Aigua (2a fase del
Pla de Barris) i una plaça al tram
18 la Palanca

final dels carrers Jesús
Santacreu, Sant Cosme i Sant
Damià i Maria Anzizu. Així mateix,
cada any celebrem el dia de l’arbre amb una plantada d’arbres en
llocs emblemàtics del municipi. Pel
que fa al passeig del Senill, tot i la
crisi, farem el possible per començar-lo. I respecte al riu Segre, constantment hem reclamat la seva millora, tant a la CHE com a l’ACA, i
continuarem fent-ho.
CiU: El Passeig del Senill ha d’esdevenir la gran zona verda i d’esbarjo d’Artesa. Creiem que és el
moment de projectar, amb la participació de tots, el Passeig que
Artesa necessita i iniciar la seva
construcció. Continuarem sol·licitant a la CHE, tal com vam fer
l’anterior legislatura, el sanejament
de la zona del riu Segre que passa
pel nostre municipi i la construcció
d’una represa autoinundable a la
zona de La Palanca.
PSC: Sens dubte, la nostra proposta es fer realitat durant aquests 4
anys l’obra del gran passeig del
Senill.
PP: Que us he de dir del passeig
del Senill, si cada dia quan miro per
la finestra l’imagino acabat. Som un
dels únics municipis que no disposem d’un passeig. Fins ara ens hem
deixat passar subvencions que ens
haguessin solucionat el problema
amb un mínim cost. Ara hem d’esperar que torni a passar l’ocasió, si
torna a passar. Però és una promesa que hem fet, i les promeses es
compleixen. I el tema del riu Segre,
també el tenim present, estem valorant vàries propostes que volem
consensuar amb les altres formacions.
13. En l’apartat educatiu Artesa
disposa d’una escola i institut renovats, però la Llar d’Infants ha
quedat petita, per no dir obsoleta. Què pensen fer per millorar la
“guarderia”?
ERC: No ens oblidem que tindrem

una flamant Escola de Música ubicada al Casal Cultural, projecte introduït per nosaltres en aquest
equipament (entre altres coses).
Respecte a la Llar d’infants, considerem que en aquest proper
mandat és prioritari construir-ne
una de nova, tot buscant el lloc
més adient (en tenim pensats alguns).
CiU: Volem traslladar la biblioteca
al Casal Cultural per poder ampliar
la Llar d’Infants i pensem que se
l’ha de dotar d’un espai d’esbarjo
propi.
PSC: Nosaltres pensem que Artesa
necessita urgentment una Llar d’Infants nova, i així pensem fer-la si
governem en la parcel·la de les
Escoles Velles, deixant una bona
plaça al seu voltant.
PP: També és un tema que em toca
de directament. Recordeu que tinc
un fill que anirà a la guarderia. Com
queda demostrat s’han anteposat
altres obres, que també són importants, a les bàsiques com la guarderia. Nosaltres prioritzarem els
serveis bàsics, per donar un millor
servei al ciutadà.
14. En relació a les entitats, quines idees tenen per ajudar-les a
continuar endavant i impulsar la
seva important tasca?
ERC: Un aspecte molt important ha
estat la construcció del Centre d’Entitats, ja que permetrà que la majoria d’entitats hi puguin realitzar les
seves activitats. Algunes també
aniran al Casal Cultural, com Ràdio Artesa i La Palanca. En general, cal continuar ajudant-les econòmicament, amb suport logístic i
assessorament. L’Ajuntament ha
de recolzar les entitats, ja que donen vida al poble.
CiU: Sempre hem pensat que les
entitats i associacions són el veritable eix de la nostra vida social.
Creiem que s’ha de treballar més
en xarxa mitjançant la figura d’un
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coordinador per poder aprofitar millor les ajudes, els espais i els horaris, i donar una major difusió de
les seves activitats.
PSC: Primerament posar una persona de l’Ajuntament per coordinar
els temes comuns que afecten a
totes, subvencions, legalitzacions,
locals, material… Després, recolzar-les a nivell econòmic des de
l’Ajuntament creant una assignació
adient a cada entitat. I per suposat,
atendre noves iniciatives que ens
puguin fer arribar perquè el teixit
associatiu no solament es mantingui si no que vagi creixent en els
propers anys.
PP: No estarem en condicions
d’aportar gaires diners, però sí que
podem compensar-ho amb un suport total i amb assessorament per
poder obtenir ajudes d’altres estaments. També volem implicar-los en
el màxim d’actes del municipi i fomentar i donar a conèixer les nostres entitats arreu del territori. De
la mateixa manera buscarem espais per poder ubicar-les totes. Amb
una bona comunicació i ganes de
fer coses, es poden recuperar activitats com curses i altres events,
que ja s’havien fet al nostre poble,
que repercutirien positivament en
el desenvolupament i la promoció
del municipi.
15. Com pensen millorar i potenciar les festes locals i sobretot
la Fira?
ERC: Estem en temps de crisi. Per
aquest motiu, en espera de moments
millors, cal plantejar-se seriosament
la despesa que s’hi destina mirant
d’afectar-ne mínimament la qualitat,
ja que possiblement caldrà prioritzar
la inversió cap a altres àmbits.
CiU: Lluitarem per intentar aconseguir la implicació de persones de les
diferents
franges
d’edat,
especialment del jovent, i de les entitats i associacions per tal d’introduir
noves idees. Augmentarem la promoció de la Fira de Sant Bartomeu i

gestionarem amb molt rigor per intentar fer més amb menys.
PSC: Nosaltres entenem que l’objectiu de la Fira hauria de ser potenciar
els comerços i empreses locals. La
proposta passa per crear una marca
de qualitat que englobi tots els productes de casa i aprofitar l’aparador
de la Fira per donar-los a conèixer a
tots els visitants.
PP: En aquest moment ja disposem
d’unes comissions que s’encarreguen d’organitzar les festes. Qualsevol ciutadà, de qualsevol ideologia, pot formar-hi part. A nivell de
consistori, continuarem donant suport a aquestes comissions i, el que
és més important, d’aquí no reta-

llarem pressupostos. Quant a la
Fira, crec que estem en una bona
línia, però es pot millorar. I ho podem fer la gent d’Artesa sense contractar organitzadors de fora com
ja s’ha fet alguna vegada.
16. Què contempla el seu programa polític envers els nuclis agregats?
ERC: Respecte al seu finançament,
incrementarem les aportacions
municipals anuals fins a 20 euros
per habitant i passarem de 600 a
1.000 euros per obres menors.
També continuarem aportant el
10% del finançament en totes les
obres municipals, retornant-los l’import de les llicències d’obres i atorla
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gant-los 600 euros per festes. A
més, assumirem les despeses de
manteniment (llum, aigua...) dels
locals municipals dels diferents pobles. També hem de garantir un bon
funcionament de tots els seus serveis, principalment el manteniment
de contenidors. Així mateix, recordarem a les administracions superiors que reconeguin la singularitat
del municipi (21 pobles agregats!)
per dotar-lo de més pressupost. Finalment, insistirem a la Generalitat
perquè inclogui el municipi, o la part
que correspongui segons la normativa, en zona de muntanya, per tal
que els veïns afectats es puguin
beneficiar d’aquest estatus.
CiU: Reactivarem el Consell dels
Pobles que ha estat totalment
abandonat durant aquesta legislatura, donarem suport econòmic proporcional a les actuacions que sorgeixin des de les Juntes Veïnals,
continuarem amb l’execució d’una
obra a cada nucli, intentarem millorar el manteniment de les vies de comunicació entre nuclis i defensarem
davant de les altres administracions
l’excepcionalitat del nostre municipi.
PSC: Tots els nuclis agregats han
de tenir les necessitats bàsiques
cobertes, llum, aigua, accessos,
recollida d’escombraries, recolzament cap a festes i activitats culturals… Si a partir d’aquí, si per les
seves inquietuds o necessitats es
pot fer quelcom més, cal avaluar si
econòmicament ens ho permet.

món, crec sincerament que ens
mereixem guanyar perquè durant
aquests quatre anys hem fet una
molt bona feina. Esperem que els
ciutadans ens facin confiança per
poder continuar treballant pel municipi quatre anys més, però no
m’atreveixo a fer una previsió dels
regidors que traurem. Pel que fa a
entrar en un futur govern en cas
que no guanyem, estem oberts a
parlar-ne. El que sí és clar és que
ERC sempre ha treballat pel municipi, tant quan al govern com a
l’oposició, cosa que no poden dir
altres grups.
CiU: Crec que seran unes eleccions
molt igualades i voldria pensar que
aquesta vegada els ciutadans ens
recolzaran majoritàriament amb el
seu vot. Si es donen les circumstàncies adequades no tenim inconvenient a entrar-hi, però s’ha de tenir present que després de les últimes eleccions el partit guanyador no ens va
convidar a cap reunió per parlar
d’aquest tema i això ens porta a pensar que no els interessa.
PSC: Nosaltres només pensem en
la campanya, en explicar bé el que
hem fet a l’Ajuntament, en la nostra
candidatura i en el nostre programa.
Els ciutadans i ciutadanes que decideixin lliurement la seva elecció. A
partir de saber els resultats, serà el
moment de trobar punts en comú i
començar a treballar per a fer poble.

17. Quin creu que serà el resultat de les eleccions a Artesa?
Quants regidors pensa que traurà el seu partit? Si la seva llista
no és la guanyadora, està disposat a entrar a l’equip de govern?

PP: El meu equip i jo ens presentem per governar. Tots sabem que
és una fita molt difícil, quasi bé utòpica. Si la gent vota amb el cor i no
analitzen les possibilitats reals de
cada candidatura, no ens serà molt
favorable. Si la gent vota amb el
cap, valorant el nostre potencial,
podem treure un bon resultat. No
vull avançar un possible resultat
perquè crec que pot influir en la
decisió final de cada ciutadà. A partir d’aquí, nosaltres ens hi hem ficat per aportar coses al poble i
d’una manera o d’altra, ho farem.

ERC: Amb tota la modèstia del

18. Vol afegir alguna cosa?

PP: Tot. Quan jo parlo del nostre
municipi em refereixo a Artesa i
agregats. Per tant, qualsevol proposta genèrica redundarà en benefici de tots.
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ERC: Sí. Vull destacar que aquests
quatre anys han suposat una transformació important per Artesa i pels
seus pobles. Hem crescut en infrastructures impulsades des de
l’Ajuntament, també tenim una escola i un institut nous i la variant de
la carretera. En definitiva, hi ha hagut una gran inversió, la major des
de la restauració de la democràcia.
Hem fet molt, malgrat governar amb
minoria, amb una forta oposició i
immersos en una crisi creixent.
Necessitem quatre anys més com
a mínim per acabar la feina començada i per realitzar altres projectes
molt necessaris. Si els ciutadans i
ciutadanes ens fan la confiança suficient: seguirem fent feina!!!
CiU: Penso que l’Ajuntament
d’Artesa necessita un canvi en positiu per continuar millorant i aquest
canvi el representa la gent de CiU.
Us demano a tots els ciutadans i
ciutadanes del nostre municipi que
el proper 22 de maig participeu,
massivament, amb el vostre vot a
les eleccions municipals i ens doneu l’oportunitat de demostrar que
som la millor opció. Tenim ganes,
il·lusió i experiència, hem après dels
nostres errors i volem governar per
tots i amb tots, duent a terme una
gestió seria i rigorosa, tal com demanen els temps actuals. Penseu també que sempre s’avança més anant
a favor de corrent que en contra. Per
tot això, ara, més que mai, l’opció que
Artesa necessita és CiU.
PSC: Primerament, animar la gent
que vagi a votar. Penseu que les
eleccions municipals són diferents
a les altres i que ens hi juguem molt.
I després que ens donin la confiança per poder governar i d’aquesta
manera demostrarem que som vàlids per poder dirigir la política municipal d’Artesa els propers 4 anys.
PP: Agrair l’oportunitat de poder-me
expressar en aquesta entrevista i
reiterar la importància de votar amb
el cap. Gràcies.
Fotos i preguntes:
Miquel Regué i Gili
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Candidatures dels municipis de la rodalia
questes són les candidatures dels municipis de la rodalia. L’ordre en què les publiquem és el mateix en què van
sortir al Butlletí Oficial de la Província, és a dir, per ordre de presentació a la Junta Electoral. Cal
recordar que a Alòs i a Foradada
(menors de 250 habitants i amb 5
regidors) les llistes són obertes i
es pot votar un màxim de 4 candidats.

A

ALÒS DE BALAGUER
Independents per Alòs de
Balaguer - Acord Municipal (IxABAM)
1. Jordi Durany Alepuz
2. Maria Llera Soldevila
Partit Popular (PP)
1. Teresa Camí Agustí
Independents per Alòs de
Balaguer - Progrés Municipal
(IAB-PM)
1. Susana Ferre Valldepérez
Convergència i Unió (CiU)
1. Lluís Soldevila Cuadrat
2. Ramon May Calvet
3. Josep Riasol Batalla
4. Antoni Josep Baella Pedrol

CUBELLS
Convergència i Unió (CiU)
1. Josep Regué Montserrat
2. Clàudia Bellostes Solé
3. Sebastià Boixadera Brescó
4. Josep Camps Balagué
5. Jordi Solé Mirats
6. Jordi Sabanés Caelles
7. Xavier Navau Sabanés
SUPLENTS:
1. Sandra Obon Vizcaino
2. M. dels Àngels Mascarell Vergé
3. Joan Bargés Sanjuan
4. Núria Salmeron Roma
5. Anna Balagué Solé

Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (Esquerra-AM)
1. Salvador Soldevila i Pedrol
2. Pere Papell i Papell
3. Generosa Badia i Clua
4. Pere Solé i Gra
5. Francesc Trepat i Canal
6. Marta Grau i Cantarell
7. Jordi Casals i Fransi
SUPLENTS:
1. Josep Alfons Eroles i Carrera
2. Anna Maria Gabarra i Angel
3. Oriol Miró i Sànchez
4. Roger Matheu i Fradera
5. Agustí Ponsa i Blanch
6. Joan Antoni Garcia i Cozar

FORADADA
Convergència i Unió (CiU)
1. Marisel Segú Peralba
2. Gerard Sala Mases
3. Joan Roca Filella
4. Ricardo Roma Codina
5. Jordi Boliart Cortés
Independents per Foradada Acord Municipal (IF-AM)
1. Francesc Xavier Naudi Solà
2. Jordi Garí Corberó
3. Antoni Aumedes Serra
4. Josefina Cases Sabaté
Gent Independent
1. Juan Solà Bisbal
2. Joan Bayà Castells
3. Pepita Roselló Bernaus

Partit Popular (PP)
1. Carlos Ojeda Izquierdo
Independents per Foradada Progrés Municipal (IF-PM)
1. Elena Díaz Torrevejano

1. Xavier Terré i Boliart
2. Jacint Sala i Batalla
3. Carles Jaime i Marcó
4. Ramon Vila i Rica
5. Ruben Ricard Masanés i Martos
6. Josep Inglavaga i Prat
7. David Berral i Torruella
SUPLENTS:
1. Mònica Lluïsa Martínez i Conill
2. David Vilana i Ariaca
3. Delfí Portí i Sala
4. Josep Martí i Trepat
Partit Popular (PP)
1. Josep Cirera Armengol
2. Joan Triginer March
3. Joan Capdevila Colell
4. Joan Sarradell Serra
5. Jesús Gabaldón Bonet
6. Francisco Simó Boixadós
7. Ricardo Masanés Torres
SUPLENTS:
1. Rosa M. Triginer Batalla
2. Carmen Roldan Bravo
Convergència i Unió (CiU)
1. M. Carme Cairó Aran
2. Jordi Novau Vilanova
3. Daniel Estany Novau
4. Carlos Sala Roca
5. Alfonso Santacreu Trepat
6. David Codina Brovia
7. Maria Pilar Canadell Salvador
SUPLENTS:
1. Enric Miranda Barbosa
2. Josep Roque Ariaca

SANTA MARIA DE MEIÀ (Entitat Municipal Descentralitzada)
Convergència i Unió (CiU)
1. Josep M. Miranda Torrent
SUPLENTS:
1. Jesús Mitjans Roca

VILANOVA DE MEIÀ
Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (Esquerra-AM)
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Confirmacions a Artesa de Segre
l 26 de març, a l’església parroquial d’Artesa de Segre,
l’arquebisbe d’Urgell Joan
Enric Vives va administrar el sagrament de la confirmació a 19 joves,
acompanyats pels mossens Antoni
Ballester, Antoni Pich i Cinto Busquet.

E

Els nois i noies són aquests: Lluís
Agramunt Torra, Oriol Alàs Cercós,
Sandra Baltral Llorens, Mar Baró
Vilanova, David Camats Penella,
Gerard Camats Penella, Josep Cases Roca, Noel Colom Pujol, Joyce
Natalia de Araujo Conceição, Adrià

Gil Solé, Núria Gilabert Jusmet, Billy
John Haensel Duran, Jordi Maluquer
Betriu, Roxana Lenuta Mocanu, José
David Narváez Quinaluisa, Ivanna
Lissette Rodríguez Ortega, Marina
Romera Ceballos, Núria Vila Olives i
Xavier Vilella Riart.
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Dia Mundial de l’Activitat Física
l diumenge 3 d’abril, el Club
de Lleure Altis va organitzar
una caminada pel camí de
l’horta, fent-nos solidaris amb el Dia
Mundial de l’Activitat Física (6 d’abril).
Es va sortir des de la plaça de la
Nació Catalana, amb un recorregut
d’uns 5 km aproximadament i retorn
a la mateixa plaça, on es van fer uns
estiraments i un berenar. El nivell va
ser accessible per a tots, petits i
grans. Des d’aquí volem agrair a
l’Ajuntament i a Protecció Civil la seva

E

col·laboració, i a tots els assistents
la seva participació.
Per altra banda, el dissabte dia
16 d’abril, la Federació Catalana de
Físic-culturisme va organitzar la
primera fase de la Copa Catalana
Body Form Kids a Barberà del
Vallès, on hi van participar un grup
d’atletes del nostre club.
Finalment, aquest mes d’abril hem
acabat el segon curs de ball de saló.

Grup d’atletes participants a la Copa Catalana Body Form Kids
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Grup de la caminada pel camí de l’horta

Grup del segon curs de ball de saló
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El camí dels somnis
l cap de setmana del 8 i 9
d’abril, l’Associació Artesa
de Segre Solidària va tenir
molta activitat. Va programar per
aquests dos dies la projecció del
documental “El camí dels somnis”
al local de la Cooperativa d’Artesa.
Ens narra la història de dues noies, l’Alba de Toro i la Núria Fauré,
que amb problemes de visió des del
naixement, van aconseguir portar
una vida plena gràcies a la seva
energia, el seu coratge i el seu esperit de superació.

E

per conversar amb el Sasi, un noi
hindú que ja havia estat altres vegades a Artesa, que parla català i
fa de traductor.

Aspecte que presentava la sala el dissabte a
la nit

La presentació va anar a càrrec del director
del film, Joan Soler

La pel·lícula és del director Joan
Soler, el qual també va assistir a l’estrena a Artesa. Va ser rodada a
Catalunya i a l’Índia, i gran part de la
seva filmació transcorre a les instal·lacions de la Fundació Vicenç Ferrer, a Anantapur, on l’Alba i la Núria
hi duen a terme tasques de
voluntariat. Per la gent d’Artesa, a
més, té l’atractiu que compta amb la
participació del Joan de cal Rellotger, al qual veiem en un moment determinat parlar per telèfon amb la
seva mare Paquita. El Joan hi va
aportar el seu granet de sorra, ja que
en aquells moments era a l’Índia.
Nosaltres vam aprofitar l’ocasió

La Palanca: Com et dius?
El meu nom és Cutty Sasi Kimar.
LP: D’on ets?
Sóc de l’Índia.
LP: Actualment, on vius?
Jo visc a Anantapur, Andhra
Prodesh, que està al sud de l’Índia.
LP: Què pot dir-nos sobre Vicenç
Ferrer?
Per a mi va ser un Déu, un “Father”
viu. Tot el que ens va ensenyar ara
ho fem nosaltres. Vull dir que seguim el seu camí, com ja sabeu.
LP: Així ara seguiu els seus ensenyaments...
Sí que els seguim, especialment el
que diu que “cal ajudar els altres”.
LP: A pocs anys del seu traspàs,
què en pensa ara de l’obra de
Vicenç Ferrer?
Ens va deixar marcat el camí. Amb
l’exemple del treball ens va marcar
el camí a seguir, l’educació, els hospitals, cases, dones, ecologia, etc.
LP: La gent el recorda amb veneració, però... en general, segueix la seva filosofia?
La gent mai ha
dubtat d’ell. Està
en el nostre cor la
seva filosofia i, sobretot, el seu
exemple.
LP: Qui dirigeix
Anantapur ara?
L’Anna Ferrer és
la presidenta de la

Fundació Vicenç Ferrer, amb
Moncho, el fill del Vicenç. Avui hi
ha tot un equip dels directors hindús. En total som unes 2.000 persones treballant. Tots som allí, a la
localitat d’Anantapur.
LP: Quina classe d’ajuda (cases,
escoles...) hi ha construït Artesa?
Artesa de Segre ens ajuda amb 4
escoles, algunes cases i molta gent
té nens apadrinats. Amb l’apadrinament ajudes un nen o una nena i
repercuteix en tota la comunitat.
Treballem amb hospitals, micro crèdits, ecologia, persones amb
discapacitats i cases.
LP: Per acabar, quin futur creu
que tindran els ensenyaments de
Vicenç Ferrer?
Nosaltres continuarem treballant com
ho feia ell. Abans, la gent d’Anantapur

Intervenció de Sasi abans de la projecció del
documental

no tenia res. Ara, els nens dàlits o
intocables tots van a l’escola. Les dones tenen els seus grups, associacions de dones (Sangham). Per primera vegada les dones tenen diners a
les seves cartilles i prenen decisions
per elles mateixes. Les cases que
construeix la Fundació estan a nom
d’elles. A més, per primera vegada
els nens dàlits estan fent carreres
molt importants (medicina, enginyeria, infermeria, professors...). Molts
d’aquests estudiants professionals es
quedaran després a treballar amb
nosaltres.
LP: Molt agraïts per la seva informació. Serà fins a la propera.
Moltes gràcies a vostès.
Bartomeu Jové i Serra
la
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Escala en Hi-Fi de l’AMPA Els Planells
Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de
l’Escola Els Planells va organitzar el 20 de març el segon Escala En Hi-Fi infantil. Després que

L’

l’activitat de l’any anterior fos un
èxit, enguany es va repetir davant
la demanda dels nombrosos nens i
nenes que tenen inquietuds artístiques. L’activitat fou dirigida per

Isabel Novau i Leticia Ortega i
comptà amb la inestimable ajuda
de varis pares i mares i amb el suport dels membres de la junta de
l’AMPA. Aquí en teniu una mostra:
Fotos:Fotos: Jesús Martí
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Les Actives no parem
es Artesenques Actives estem immerses en moltes
activitats.
El 26 de febrer vàrem fer una
sortida cultural a Barcelona, visitant
la Sagrada Família, el Parc Güell i
diferents indrets de la ciutat Comtal, sempre acompanyats d’una
simpàtica guia de la ciutat. Per la
tarda, una passejada pel centre, per
poder gaudir de l’ambient.
El 13 de març es va començar el
taller de patch-work amb molt bona
acollida, cada dimarts a la tarda.
I això no és tot: el viatge a Ho-

L

Taller de patch-work

landa, el creuer...
i moltes més activitats que estem
preparant, com el
dia de la sòcia que
varem celebrar el
dia 3 d’abril al
Castell de les
Pallargues. És
que no parem!

La Junta

Visita a la basílica de la Sagrada Família

Associació de dones “La Coma de Meià”
l passat 12 de març, l’associació de dones “La Coma de
Meià” va realitzar una sortida
cultural a la ciutat de Reus. L’objectiu de l’excursió era visitar la Reus
Modernista, amb un ampli ventall
d’indrets i d’edificis amb aquest tipus
d’arquitectura i de la qual aquesta
ciutat tarragonina en té un valuós patrimoni.
Malgrat la pluja, es varen poder
visitar llocs com l’Institut Pere Mata
amb el “Pavelló dels Distingits” (una

E

de les joies del Modernisme català), el Centre Gaudí, veure l’arquitectura de les façanes de la Casa
Gasull, la Casa Rull i la Casa Navàs
i, per acabar, vam dinar tots plegats
al Gran Buffet de Cambrils.
Un grup de 22 persones, format
entre sòcies i no socis, vam poder
gaudir d’aquesta “modernista” excursió.
Text: Associació de Dones “La
Coma de Meià”
Fotos: Assumpció Novau

Excursió a la Reus Modernista

la
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Les Caramelles d’Artesa de Segre
l passat diumenge 24 d’abril,
la secció de Caramelles de
la Societat La Dàlia Blanca
(i les i els caramellaires) van tornar
a sortir al carrer a presentar-nos les
seves cançons.
La jornada es va iniciar a les 9
del matí davant del local social de
La Dàlia Blanca. Després d’un suculent esmorzar per emprendre el
matí amb força i empenta, enfilàrem cap a casa de l’alcalde, Mingo
Sabanés, i vam fer les primeres
cançons.
Els pronòstics del temps presagiaven un matí meteorològicament
complicat. No fou així, i tot el matí
vam gaudir d’una temperatura
agradable, i la pluja no ens impedí
de cantar en cap moment.
Després de complir amb el recorregut fixat, i ja a la Plaça de
l’Ajuntament, vam començar la cantada (cal dir que inicialment hi va
haver molt de silenci i respecte i es
cantava molt a gust).
Es feu un parèntesi, i en Toni
Belchi, nou president de la secció
de les Caramelles, ens dirigí unes
paraules, que tot seguit reproduïm:
“Bon dia a tothom.
Novament, tornem a ser aquí
amb tots vosaltres i ens sentim satisfets de cantar i compartir aquesta estona tan entranyable.
I jo mateix, en particular, em sento especialment feliç. Com a nou
president de les Caramelles de la
Dàlia Blanca, em sento hereu d’una

E
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tradició llunyana.
Em sento amb la gran
responsabilitat d’intentar
donar continuïtat a
aquesta gran tasca que
tanta i tanta gent abans
que jo han fet. Gent que
ha cantat, ha fet carrosses, ha portat les cistelles, ens ha dirigit... gent
que ens ha escoltat.
Presidir una entitat
com aquesta no ha de ser una tasca gens fàcil. Ara bé, sense cap
mena de dubte, estic segur que
serà una feina molt gratificant, sobretot al veure que un any més hem
aconseguit tornar-nos a reunir amb
tots vosaltres i enlairar els nostres
cants pensant en la primavera, en
la poesia, en les tradicions, en les
persones i, com no, en el nostre
gran país. Un país atacat, menystingut, desprestigiat pels llops de la
política fàcil i poc respectuosa.
És amb actes quotidians i d’amor
al nostres país que hem d’aconseguir convèncer tothom de la nostra
bona voluntat i de la nostra desinteressada aportació a l’Estat espanyol. Un estat que mai ens ha estimat i que solament ens ha anat
xuclant tot el que ha pogut, com una
sangonera.
Cal que treballem dia a dia, amb
constància i amb convenciment,
per continuar fent un país fort i actiu.
Hem de fer valdre amb decisió i

sense descans tot allò que tenim
de positiu. I ens hem d’anar expressant, cada cop amb més força, que
volem que ens reconeguin i que ens
acceptin tal com som o... ens deixin marxar.
I tot això, amb fets quotidians i
normals com aquest que estem fent
avui i que molts altres han fet abans
que nosaltres.
Que per molts anys ens puguem
retrobar, en pau i amb prosperitat.
Bona Pasqua a tothom, i... Visca les
Caramelles! Visca Catalunya!”
Tot seguit, el nostre batlle, Mingo Sabanés, també ens dirigí un
parlament ben sentit i senzill, diguem que va parlar “clar i català”.
Finalment i després de fer la segona part de la cantada, va acabar
la festa amb desitjos de Bona Pasqua per a tothom, i amb les ganes i
la seguretat de retrobar-nos l’any
vinent i poder fer una rotllana més
gran.
Text i fotos: Jesús Martí

MÚSICA, MESTRE!

Concert d’homenatge a la Nuri Jové i Rossell

E

l passat 2 d’abril vam cantar per la Nuri. Va ser un
concert d’homenatge molt

sentit.
Vam cantar amb pena, ja que
tenim ben present la seva partença. També vam cantar, però, contents, ja que tenim un molt bon record de la Nuri. Va donar molt a l’Orfeó Artesenc, com a cantaire i com
a persona.
Va començar a cantar molt aviat, va col·laborar cantant i portant
iniciatives (des de la Junta i com a
cantaire).

Com a mare va propiciar juntament amb el seu marit, el Joan, que
tots els seus fills també aportessin
molt a l’Orfeó. Les seves filles,
l’Anna i la Núria, van cantar molt
de temps. El seu fill Sergi ha estat
el nostre director i ànima durant una
colla d’anys, des del 1995 fins al
2009 (i prèviament com a cantaire
i com a director de la coral Brots
d’Il·lusió des del 1991).
La seva empremta és el seu llegat més important per a nosaltres.
Era una cantaire compromesa i
molt seriosa. No faltava als assa-

jos, a no ser que hi hagués un motiu important.
En el tracte personal directe (de
tu a tu) era amable i loquaç, i molt,
molt prudent, discreta i formal.
Sempre tenia a punt un comentari
agradable i una rialla (no tothom és
capaç de dispensar aquest gestos
tant humanitzants).
La tenim molt present en els nostres cors i en els nostres cants.
Gràcies Nuri.

Jesús Martí

La crisi arriba a la premsa comarcal
L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la qual forma part La Palanca, ha decidit
reduir el nombre d’edicions de la revista El Còmic de la Premsa Comarcal degut a la situació econòmica
derivada de la reducció d’ingressos.

Per aquest motiu, d’aquí a finals d’any, El
Còmic només es publicarà en els mesos de juny, setembre i desembre.
Aquesta és una decisió de moment transitòria. Lamentem els inconvenients que pugui causar als nostres lectors i lectores, als quals els demanem la màxima comprensió.

Un ponent dolcíssim. Homenatge a Joan Maragall
Diumenge 15 de maig
a 2/4 de 8 del vespre
a la Dàlia Blanca
Amb motiu de l’Any Joan Maragall 2010-2011,
Anton Not, professor i crític literari, glossarà la figura del poeta que va néixer fa 150 anys
i el Grup de Teatre d’Artesa ens llegirà les seves poesies.

Organitza: Club de Lectures Artesenc

la
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Adolescència i alcohol (I)
l’Institut Els Planells durant aquests mesos de febrer i març la “Fundación
Alcohol y Sociedad” ha impartit
xerrades pels alumnes de 2n i 3r
d’ESO.
Al mateix temps, i a través de
l’AMPA, la mateixa entitat va impartir una Escola de Pares durant tres
divendres sobre aquest tema tan
problemàtic. En aquestes sessions
hi han participat més de 20 pares, i
tots coincidim en què vam aprendre uns quants conceptes nous:
sobre l´alcohol en si, sobre les característiques de l’adolescent i sobre com abordar aquest tema amb
els nostres fills.
Intentarem resumir-ho en quatre
escrits, i pensem que potser seria
molt útil llegir-ho conjuntament en
família.

A

Nosaltres, els nostres fills i l’alcohol... en parlem???
- L’alcohol és una substància que
forma part de la nostra cultura, però
quan se li dóna un mal ús es pot
convertir en una substància tòxica
pel nostre organisme, capaç d’alterar la nostra percepció i el nostre
comportament.
- Com qualsevol droga, produeix el
fenomen de tolerància (la persona
cada cop necessita consumir-ne
més per tal d’obtenir els mateixos
efectes).
- L’augment del consum i de la tolerància pot dur a la persona a la
dependència, tant si el consum és
diari com si és un consum abusiu
setmanal.
- L’alcohol afecta l’organisme de
forma molt diferent segons sexe,
pes, haver menjat...
- Quin tipus de consumidors podem
distingir?:
· Abstemi (no en pren mai)
· Consumidor responsable (consum moderat)
· Consumidor de risc (consum
excessiu)
· Alcohòlic (dependència i addicció)

I cóm podem saber quin tipus de
consumidors som?
Doncs comptant UBEs! Que, què?!
UBE és la unitat bàsica d’alcohol (10gr), i per poder recordar-ho
fàcilment direm que tenen:
1 UBE: un got de vi (100ml); una
cervesa (250ml); un gotet de licor
2 UBEs: una copa de licor; un
cubata

venes augmentant la toxicitat de la
sang i, tot circulant, anirà fent mal
al nostre sistema nerviós i a tot el
nostre organisme.
Això vol dir que si algú en 3 hores es pren 3 cubates (6 UBEs), el
seu cos tardarà unes 9 hores en
eliminar-lo, 9 hores que el seu cos
ha anat suportant tota la seva toxicitat.

Dona

Home

Consum moderat/responsable

2 UBEs/dia

4 UBEs/dia

Consum de risc diari

2-4

4-8

Consum de risc setmanal

17

28

Consum en un sol dia més 1 cop al mes

3

5

És important saber com és el nostre consum, tant en el dia a dia com
també en celebracions familiars,
sopars d’amics, festes…
El consum de risc pot donar problemes tant a curt termini (accidents de trànsit o de qualsevol
mena, sexe insegur, baralles, maltractes, violacions, intoxicació o
borratxera, coma etílic...) com a
llarg termini: dependència, símptoma d’abstinència, afectació del fetge, el pàncrees, el sistema nerviós. També pot desencadenar malalties mentals, pèrdua de memòria i concentració, atur...
El consum només de 10g d’alcohol (1 UBE: un got de vi o una
cervesa) ja multiplica per dos el risc
d’accident mortal quan conduïm, i
la proporció augmenta a mesura
que es beu més, és clar.
Un altre ítem a tenir en compte
és la “velocitat” amb què es consumeix. El nostre fetge només pot
metabolitzar de forma constant indistintament de la quantitat que s’ha
ingerit, i ho fa a 8-0 g d’alcohol per
hora (en dones i joves és més lent
encara). Si continuem consumint,
en poques hores tota la resta
D’alcohol es quedarà a les nostres

Val a dir que l’alcohol és una droga depressora del sistema nerviós,
i que en casos molt severs pot provocar el coma etílic que pot dur a
la mort.
Potser ens podrem estalviar algun ensurt si tenim clars aquest dos
conceptes:
- Nombre d’UBEs aconsellades
segons sexe (tan diari com setmanal).
- Velocitat de metabolització de l’alcohol.
Per altra banda, mai s’hauria de
prendre alcohol en casos de:
- Dones embarassades
- Menors de 18 anys
- Persones que prenen medicació
- Conductors
En el pròxim número comentarem el que vam aprendre de com
tractar aquest tema amb els nostres fills. De mentre podeu
interaccionar amb els vostres fills
en:
www.lascarasdelalcohol.com.es
www.drojnet.2
http://www.ordago.net

AMPA Institut Els Planells
la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats d’abril
ADULTS
De què parlo quan parlo de córrer. Haruki Murakami. Ed.
Empúries Narrativa
Kalashnikov. Alberto VázquezFigueroa. Ed. Ediciones B

Memorias de un preso. Mario
Conde. Ed. Mr-Ediciones
El preu de la fam. L’estraperlo a
la Catalunya de la posguerra.
Laura de Andrés Creus. Ed. Ara Llibres

DVD
- Up in the air
- Millennium 1. Los hombres que
no amaban a las mujeres
- Los abrazos rotos

NOVEL·LA JUVENIL
DVD INFANTIL
Els jocs de la fam III. L’ocell de la
revolta. Premi de Literatura Protagonista Jove 2010. Suzanne
Collins. Ed. Estrella Polar

Olive Kitteridge. Premi Pulitzer
2009. Elizabeth Strout. Ed.
Mirmanda
Lo que esconde tu nombre. Premio Nadal 2010. Clara Sánchez.
Ed. Destino
El cementiri de Praga. Umberto
Eco. Ed. Rosa dels Vents

- Doraemon y el reino de Kibo
- Geronimo Stilton. Operación
Shufongfong

INFANTIL
El pollastre esplomat. Chih-Yuan
Chen. Ed. Thule
Cinquè viatge al regne de la fantasia. Geronimo Stilton. Ed. Destino
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
http://
bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Activitats de la biblioteca
- 25 de maig, dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, l’HORA DEL CONTE
per a nens i nenes de P5. Explicarem dos contes: Els colors de
l’Àfrica i Els tres porquets.

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Connexió Wi-Fi
De dilluns a divendres: de 16:30h
a 20:30h
Dissabte: de 10h a 13h
la
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LA NOGUERA
La crisi afecta la tòfona

Local Social de Pradell

L’ajuntament de la Baronia de Rialb replantejarà el
projecte del centre d’Interpretació, Degustació i Experimentació de la Tòfona al nucli deshabitat de Sant
Cristòfol. Tot i que tirarà endavant amb la construcció
del centre, aparca la reconstrucció del municipi per
l’elevat cost que suposaria.

L’ajuntament de Preixens ha aprovat les clàusules per
adjudicar les obres de millora del Local Social del nucli de Pradell. L’equipament, ubicat a l’antic edifici on
hi havia el cine, serà rehabilitat i disposarà d’una sala
de projeccions i sales polivalents diverses per a les
entitats locals.

Potabilitzadora a Penelles

Piragüisme a Ponts

Ja estan finalitzades les obres de la nova planta
potabilitzadora d’aigua potable de Penelles, que permetrà millorar el servei al municipi i duplicar la capacitat d’aigua amb l’objectiu de cobrir el període de tancament del Canal d’Urgell.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ha licitat les
obres del canal de piragüisme de Ponts, després que
el projecte quedés paralitzat fa un any i mig en afectar
l’espai d’interès natural aiguabarreig Segre-Noguera
Pallaressa. S’hi contempla l’adequació d’un tram del
riu Segre per a la pràctica de l’eslàlom i el piragüisme,
així com la construcció de dues passarel·les, una pel
riu Llobregós i l’altra per damunt del canal de Ponts.

Joventut en Acció
Dins del projecte de la Unió Europea Joventut en Acció, una desena de joves de la Noguera van intervenir, del 24 al 26 de març, en unes jornades de participació europea a la ciutat italiana de Borgoricco
(Pàdua), juntament amb altres estudiants italians. Les
jornades estaven organitzades per la cooperativa italiana Il Sestante de Treviso, el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Associació Juvenil la Garsa d’Ivars, entre
d’altres entitats. En el decurs de la trobada, els joves
van debatre sobre els recursos i els punts forts i febles de la participació en els seus respectius països.

Enduro del Segre
El cap de setmana del 2 i 3 d’abril, Ponts va acollir
l’Enduro del Segre, organitzat pel Moto Club Segre,
que per tercer any puntuava pel Campionat del Món.
Amb 139 pilots, va aconseguir un rècord de participants. El francès Antoine Meo va ser el guanyador
absolut.

A l’ombra del campanar
A l’ombra del campanar. Catorze contes i una història
és el títol del llibre publicat pel balaguerí Francesc
Amorós. El llibre narra diferents històries i llegendes
de Balaguer des que el rei Pere I va atorgar a la ciutat
el mercat setmanal dels dissabtes, del turó del Castell
Formós, o que el campanar dels moros té a la part
més alta un comunidor que va ser construït el segle
XIV per intentar ocultar les autoritats de l’època.
Anna M. Vilanova
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FA 25 ANYS

Abril de 1986
l tema central d’aquest mes,
com no podia ser d’altra
manera, és la visita del president de la Generalitat Jordi Pujol.
Cal destacar que es tractava de la
festa de Dilluns de Pasqua.
PORTADA. El president, acompanyat de l’alcalde Cardona i del
bisbe d’Urgell, Joan Martí, entre
altres autoritats, envoltat d’un estol
de caramellaires dins del recinte del
santuari de Salgar. És una foto que
el recordat Sisquet ens va deixar
per a la història local.
EDITORIAL. El títol de l’editorial, Treball i cultura, recull dos conceptes que el president Pujol va
deixa molt clars en la seva visita a
les nostres contrades. Així queda
reflectit en el text, que destaca les
qualitats de Pujol, sobretot el seu
caràcter populista i entranyable.
LOCAL. En la Informació Municipal hi trobem la relació de factures i de llicències d’obres (només
un parell) del mes de febrer.
Josep M. Solans, en el Noticiari
Local, informa d’alguns acords del
Ple municipal d’Artesa: aprovació
per unanimitat del pressupost (63
milions de ptes.), fraccionar per trimestres el pagament de l’impost de
vehicles, aplicar l’IVA al servei d’escombraries, declarar deserta una
subhasta forestal a Clua... També
recull altres notícies: activitats de
l’alumnat de 2a etapa d’EGB del
col·legi Els Planells sobre el desenvolupament industrial de la comarca, la participació del vi Castells
d’Artesa (Cooperativa) a la Fira Alimentària de Barcelona, la visita del
bisbe d’Urgell per confirmacions, el
servei semestral de l’estació mòbil
de reconeixement de vehicles, la V
Setmana Cultural de l’Institut (aleshores de Formació Professional), la
cantada de Caramelles el diumenge de Pasqua i l’elecció de Pere
Serra com a president de la Cooperativa d’Artesa.
COMARCA. Un parell d’articles
breus destaquen importants obres
de municipis veïns. A Alòs de
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Balaguer s’havien
acabat la segona
fase de la pavimentació del carrer del
Pont (2,8 milions de
ptes.) i la construcció de la pista
poliesportiva (5 milions de ptes.). A
Vilanova de Meià
s’havia contractat la
primera fase de les
obres de la Casa
Consistorial (5 milions de ptes.).
Ferran Sánchez
Agustí en la seua
secció Des del Mirador del Montsec,
escriu Avui carreteres: la marginació
de les nostres comarques (I). En una
primera part parla
de “l’anorreament
vial” i compara l’endarreriment de les
nostres carreteres
en els anys 50 i 60 comparant-les
amb les de França. Cita com a
exemple que la carretera d’Artesa
a Vilanova no va ser asfaltada fins
al 1969. En la segona part contrasta la proximitat física entre la Coma
de Meià i el Pallars amb les deficients vies de comunicació que no es
van començar a millorar fins a
mitjan dels 70.
Concentració de la Pasqua a
Tremp ens parla d’aquesta trobada
en què participaren 110 joves sota
la coordinació de Mn. Ramon Solé,
responsable del Moviment de Joves Cristians d’Urgell.
A Foradada, Jaume Armengol
ens explica la defunció del pare de
Mn. Facund, rector de Foradada, i
la visita “sorpresa” del president
Pujol, que es va aturar a la localitat
de forma improvisada de camí entre Salgar i Cubells.
Roben mobiliari històric al castell de Montclar és un títol que ja
ho diu tot. Els fets van succeir Di-

vendres Sant i es calcula que el
valor del robatori superava els 2
milions de ptes.
Boada s’organitza, signat per la
Comissió Provisional Constituent,
és una invitació a l’acte de constitució de l’Associació de Veïns i
Amics de Boada, “davant la necessitat que el poble de Boada surti del
llastimós estat d’abandonament i
manca d’equipaments en què es
troba”.
La timadora va aconseguir un
milió de pessetes d’una família de
Tudela de Segre, signat per S.M.S.,
és una petita crònica d’una estafa
inversemblant:: un curiós exorcisme d’us dos dies de durada a un
malalt de pronòstic irreversible,
consistent en anar posant diners en
una bossa i canviar-la finalment per
una altra amb retalls de diari.
CAMP. L’article El panís: un conreu amb futur ens presenta un estudi elaborat per l’Obra Social de
“la Caixa” sobre aquest conreu.

FA 25 ANYS
Un segon article, Focus de pesta porcina a localitats limítrofes a la
nostra comarca, es refereix als casos de pesta a comarques properes en contraposició a la zona
d’Artesa en què no n’hi havia des
de la creació de l’Agrupació de
Defensa Sanitària.
LOCAL. Reapareix aquesta secció amb l’article Dels exalumnes de
l’Acadèmia Balmes. Trobada-homenatge a Lluís Xandri, fundador
de l’Acadèmia (amb un error de
maquetació, que dificulta la seua
lectura). Primer s’explica els actes
de la trobada en què hi participaren unes 200 persones: missa, exposició de treballs, dinar de germanor, lliurament d’una placa commemorativa a l’homenatjat... Després
es fa una pinzellada de la història
d’aquesta acadèmia que funcionà
en el període 1934-1954.
INFORME. La Pasqua del president és el títol de la crònica detallada del redactor B. Jové sobre la
visita de Jordi Pujol (tres pàgines i
mitja dotzena de fotos). L’itinerari
va començar a Artesa, on inaugurà
la biblioteca Joan Maluquer i Viladot
i va visitar les sales de les entitats
a les Escoles Velles (entre elles La
Palanca). La part més entranyable
es va desenvolupar a Salgar amb
la visita a la cova de la Mare de
Déu, la cantada de Caramelles i el
dinar de camp típic del Dilluns de
Pasqua. En acabar, visites a

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

52
abril de 1986
100 ptes.
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Montsonís, Foradada i Cubells.
Completa la secció una entrevista del redactor J.M. Solans al president. Per la seua vigència encara després de 25 anys, en destaco
aquestes paraules: “... no tindrem
prou diners mentre no tinguem un
sistema de finançament menys discriminatori contra Catalunya”. Per
si algú encara no se n’havia adonat, el problema ve de lluny, ha anat
a més, està enquistat i no hi ha
perspectives de solució.
TRIBUNA. El col·laborador
Sícoris fa una glossa de la Pasqua
Florida anterior a la Guerra Civil,
parlant sobretot dels dos grups de
caramellaires de les societats recreatives La Lluna i La Germanor, i
dels aplecs de Salgar i del Pla, entre altres aspectes de la festa.
ESPORTS. Si no ens falla la memòria, per primera vegada es parla
d’handbol en aquesta secció, una
activitat esportiva efímera que no va
tenir continuïtat. L’equip d’Artesa ocupava una tranquil·la posició a la meitat de la classificació.
Una altra notícia exposa de forma breu la realització de la I Volta
Ciclista a la Noguera,
amb quatre etapes a
celebrar els dissabtes
i diumenges de juliol.
IMATGES D’AHIR.
La postal núm. 7 de la

col·lecció d’Artesa de Segre amb
fotos de J. Boldú ens mostra el convent que forma part del conjunt del
santuari de Salgar.
CULTURA. Llegir llibres, signat
per E.D., aprofita els fets de la Diada de Sant Jordi i de la inauguració de la biblioteca per animar tothom a la lectura.
DE LA VELLA ARTESA. Brunet
d’Artesa ens presenta L’auca del
nostre poble, 1900-1936 (I), on va
explicant curiositats d’alguns personatges artesencs d’aquella època
a base de rodolins.
CARTES A LA REDACCIÓ.
Aquesta secció recull 4 cartes curtes però amb títols llargs. Primera:
Domènec París s’acomiada com a
president de l’Associació de Jubilats i ofereix la seua col·laboració a
la nova junta. Segona: F.S.C. defensa que La Palanca sigui en català (el seu contingut encara és vigent avui). Tercera: L’Agrupació de
Pobles Agregats reclama el servei
de recollida d’escombraries per als
agregats del municipi d’Artesa.
Quarta: A.B. felicita la Guàrdia Civil per la bona tasca desenvolupada a Salgar el dilluns de Pasqua en
l’ordenació del trànsit.
COMARCA. Una breu nota
anuncia la celebració de l’Aplec de
Sant Marc de Batlliu, el diumenge
27 d’abril, amb aquests actes: missa, ball-vermut, dinar al camp i ball
amb el Duo del Segre.
HUMOR. Un parell d’acudits dels
populars personatges Quimet i
Cosme tanquen la revista d’aquest
mes.
Ramon Giribet i Boneta

Efemèrides a recordar de l’any 1986
- 31 de març, Dilluns de Pasqua Florida: El president
de la Generalitat Jordi Pujol visita Artesa, Salgar,
Montsonís, Foradada i Cubells.

Fe d’errates
En l’article del mes passat hi ha un error pel que fa al resultat del referèndum sobre l’entrada a l’OTAN a
Foradada. En aquest municipi va guanyar el SÍ.
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DE COLLITA PRÒPIA

Retallades (amputacions) en la Sanitat!!
- L’hospital de Bellvitge tancarà
dues plantes d’hospitalització i a
l’estiu no es contractaran 700 suplents.
- L’hospital Arnau de Vilanova tancarà per Setmana Santa dues plantes amb 60 llits i els quiròfans d’intervencions programades.
- L’hospital Joan XXIII de Tarragona
reduirà 50 llits i acomiadarà 250
persones.
- L’hospital de la Vall d’Hebron deixarà de fer 45 operacions per setmana.
I així podríem anar fent la llista
tot repassant els centres hospitalaris catalans. Al·lucinant, no? Encara que segons alguns caps pensants aquestes mesures no es
traduiran en una pitjor qualitat del
servei. Noo!! És un acudit o realment es pensen que som estúpids
tots plegats?
És precisament en l’àmbit sanitari on es fa més palesa la conjunció de qualitat i quantitat, crec que
no ho podem separar; si retallem
(menys quantitat) baixarà la qualitat perquè, amb quines condicions
hauran de treballar els professio-

nals per donar l’abast a la població
usuària de la sanitat?
Els professionals de la sanitat
treballen amb material altament
sensible com per “passar”! Un pacient no és un informe, un moble...
Recentment he viscut de prop
l’experiència de tenir un familiar
hospitalitzat i l’ambient que es viu
entre el personal sanitari és
d’intranquil·litat i malestar (i això no
ha fet res més que començar).
Com se li pot dir a la senyora Maria
que fa mig any que espera una pròtesi de maluc que encara s’haurà
d’esperar mig any més i més i més...
Perquè si menys mitjans i menys professionals han d’atendre la mateixa
població, les esperes poden ser eternes!
Solucions? Doncs pagar-te una
mútua privada! Sí, home, “con la
que está cayendo” qui es pot pagar una mútua privada? I a més a
més, la mútua et solucionarà el dia
a dia, però quan les coses van
maldades, grans operacions, grans
malalties... on has de fer cap?
Doncs als grans hospitals retallats.
Alguns manifesten que com que

la sanitat és gratuïta, se n’abusa!
Algú pot creure que anar al metge
és un esport o un hobby? I per començar, de gratuïta res de res; cadascú de nosaltres la paguem a través de la nostra nòmina cada mes
per no parlar dels impostos indirectes que paguem sense saber que
alguns fan cap a la sanitat (el famós cèntim sanitari que grava els
carburants a Catalunya). Que
s’abusa del sistema? Segurament!,
però llavors caldria prendre les
mesures per a un major control!
Retallar en sanitat és tocar els
més febles! Cal altres retallades; els
sous dels polítics, alts càrrecs, pensions milionàries, campanyes publicitàries innecessàries, viatges en
classe business...
Però no patiu perquè em sembla que ja hi he trobat la solució:
des que el Museu de Lleida compta amb la Mare de Déu de Bellpuig
de les Avellanes, previ pagament
de 130.000 euros, de ben segur
ens compensarà en aquests moments de crisi que estem patint!
Noemí Farré Cortadelles

IN MEMORIAM

En record d’en Salvador Pastoret
En Salvador Pastoret fou un gran músic i millor persona.
El passat 16 de gener ens va deixar un gran artesenc de Vilves, en Salvador de
cal Boter. Feia més de 60 anys que voltava pel Món amb la seva trompeta. Apassionat per la música, però va donar la vida protegint la seva família. Tothom a la
comarca el coneixia pel músic de cal Boter de Vilves.
Era català de cor i defensava la identitat catalana. I europeista fins l’últim dia.
Allà on anava, deixava empremta de la seva bondat i simpatia, posseïdor de
mil i una anècdotes que com a músic va viure i va passar donant voltes pel món.
Gairebé va tocar per tota Espanya, Portugal i Europa. Sempre divulgant la sardana, Gaudí, Dalí... allà on anava. I per sobre de tot, la Barcelona de la Rambla
de les Flors, la Boqueria i l’època daurada del Paral·lel amb El Molino d’en
Jonson i Escamillo, el Victòria de les revistes musicals (des d’Augusto Algueró
al “Cumpleños de la Tortuga” amb Concha Velasco i Alberto Closas), mesos
d’èxits de Lola Flores, Rafael Farina, Manolo Escobar, etc.
La família li hem d’agrair el que ens ha fet viure a través de les seves vivències, altres vides i altres moments explicantnos la història a través de la música.
Ara, des d’on siguis junt amb la teva estimada Núria, us enyorem i us recordarem sempre.
La teva família
la
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VIATGES

Com ho faig per a vendre a l’estranger? (i II)
n l’anterior article analitzàvem el procediment per a
poder exportar béns d’equip
o projectes de gran valor. En aquest
article, m’agradaria apropar-me a
l’exportació de productes de gran
consum.
Com deia en l’anterior text, avui
en dia estem creant productes de
forma artesanal, que són susceptibles d’ésser adquirits per clients de
fora de les nostres contrades. Però
no només aquests articles artesanals, sinó també els fabricats de
forma seriada, encara que de baix
valor unitari, conformarien el que
seria una oferta de productes de
gran consum.
En això, els xinesos ens han estat atapeint durant anys. El fabricant
xinès ha estat dissenyat des dels
inicis per a fabricar gran quantitat
de productes de dubtosa qualitat
(que ha anat millorant amb el
temps, per cert) i que havien de ser
distribuïts de forma massiva entre
molts clients.
Aquesta és la primera característica d’un producte de gran consum. El nostre client final és un individu que compra una unitat
d’aquell producte, que per si sol no
ens justifica l’esforç de conèixer-lo,
la qual cosa el diferencia directament del client que tractàvem en
l’anterior article. D’altra banda, podríem distingir els articles de gran
consum en dos grans branques: els
que requereixen muntatge, assistència o servei postvenda, i els que
no ho requereixen.
Un xupa-xup no requereix
postvenda, encara que sí que requereix servei al client, pel cas que
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sigui defectuós. En realitat no vol
dir que ens puguem oblidar del client, però sí ens determina uns canals diferents de distribució.
La primera i gran conseqüència,
per tant, del tarannà d’aquests productes és que el nostre apropament
al país serà diferent. O bé ens hi
aproparem per a quedar-nos-hi,
mitjançant una filial o una empresa
que ens pertanyi, o si som més
modestos, buscarem algú que ens
hi representi, que pot ser més d’un,
tot i que això porta problemes, com
ja veurem.

Avui en dia estem creant
productes de forma artesanal, que són susceptibles d’ésser adquirits
per clients de fora de les
nostres contrades
No tocaré gaire el primer cas
perquè és el més senzill. Fem l’estudi, la inversió i directament “poff”,
ja estem venent en el mercat desitjat. El segon cas, però, requereix
una mica més de mans i mànigues.
Cercar un soci o distribuïdor en
un país no és pas una tasca fàcil i
requereix olfacte, temps, dedicació
i una certa estratègia. En molts casos, el fet de triar bé ens pot fer
guanyar molt de temps… o ens el
pot fer perdre. I en molts països,
en els que la cultura del treball és
diferent de la nostra, podem sortirne ben escaldats.
No és el mateix confiar en un distribuïdor d’Algèria que en un d’Holanda. Els xinesos, per exemple,

tenen la seva idiosincràsia pròpia i
l’hem de conèixer per estar pendents del que succeeix i poder reaccionar a temps.
Si la nostra tasca arriba a bon
fi, segurament ningú ens traurà el
viatge per a conèixer el distribuïdor, importantíssim per a saber
amb qui ens juguem les garrofes.
També és bo que ell vingui a veure les nostres instal·lacions, perquè sàpiga quins són els nostres
punts forts cara a promocionar el
producte.
Les campanyes, les inversions,
ja són molt negociables. Qui paga
què pot anar del 0 al 100 en proporcions que dependran de l’interès en entrar en el negoci de cada
un. Evidentment, el fabricant està
molt interessat en començar a fabricar, però el distribuïdor no vol
augmentar estocs sense garanties
de venda. No hi ha cafè per a tothom i cal buscar solucions
consensuades.
De totes formes, si arribeu en
aquest punt i el vostre producte
està diferenciat i té qualitat, l’èxit el
teniu a l’abast de la mà, sempre i
quan el distribuïdor tingui la mateixa cura que vosaltres en mantenir
la qualitat del servei a l’usuari. Hi
ha hagut casos en què un mal distribuïdor ha creat una mala imatge
i ha retardat la penetració d’aquell
fabricant i n’ha minvat les possibilitats futures. Vet aquí perquè és
important la tria inicial.
Cal ser lluitador i perseverant, i
com deia, també tenir sort no va
malament.
Joan Giribet i Carlí

PEL FORAT DEL PANY

Conflictes
m deia l’altre dia un amic
que la majoria dels humans
ens posem en problemes
per no donar la cara, per covardia,
perquè la nostra generació té encara molt poca intel·ligència emocional. Així, en l’intent d’evitar el
conflicte en generem un altre encara més gran.
Em posava l’exemple de la canalla. El pare i la mare sovint van a
la seva bola i tenen poc temps per
estar pels fills, em deia. Com que
tots tenim l’obligació de fer moltes
coses (treballar, fer esport, viatjar,
compromisos socials, el propi
oci...), el temps que es dedica als
fills es escàs i sovint de mala qualitat. Les poques estones que es
comparteix temps amb ells són els
moments que els pares disposen
per educar, i al voler educar s’originen conflictes amb els nens i moltes vegades també amb la parella
que se’n ressent. Sovint, per no discutir, perquè s’està cansat, per
mandra o por a un altre enfrontament, posen el pilot automàtic i deixen que les criatures es surtin amb
la seva. Així, en voler evitar un petit conflicte, en generen un altre de
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més gran. Els nens creixen sense
models potents, sense confiança
en ells mateixos, aviciats, capriciosos i sols, molt sols. A la llarga,
aquesta educació “light” genera

Com que tots tenim
l’obligació de fer moltes
coses (...), el temps que
es dedica als fills es escàs i sovint de mala qualitat
problemes molt més grossos que
els que s’han volgut evitar (fracàs
escolar, problemes de comportament, manca de motivació, addiccions, inseguretats) que ja costen
molt més de reconduir.
Jo li vaig dir que tenia part de raó,
que si no estem a totes ens sembla que perdem el tren, quan el que
realment succeeix és que al estar
tan summament ocupats, aquest
tren d’alta velocitat que és la vida,
de tan ràpid que passa ni el veiem,
la qual cosa moltes vegades fa que
devaluem el que és realment important, gastant els nostres esfor-

ços en frivolitats. Però que vols
amic? Quan hi ha mala visibilitat és
difícil destriar el blat de la palla... i
a més a més me n’he d’anar corrent que ja faig tard a tot arreu.
Ja més seriosament, vull trencar
una llança en favor del pares, perquè crec sincerament que la majoria fem el que podem, tot i que els
vents que bufen actualment no ens
ajuden en la majoria dels casos i
espero que no soni a excusa. Anar
contra corrent tampoc és la solució, és tant com voler lluitar pràcticament sol contra un exèrcit ben
armat i això no et fa un heroi sinó
un il·lús. Només el temps ens dirà
si la nostra generació ho ha fet més
bé que malament o a l’inrevés. Em
guardo en un calaix per quan tingui temps aquest concepte tan
“xulo” de la intel·ligència emocional que no tenim i que sembla tan
important per ser feliç.
També li vaig dir que de fills tan
ben educats com els seus no n’hi
ha. Bàsicament perquè ell no n’ha
tingut.

Paquita Martí
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DES DE L’AJUNTAMENT

Canvi d’ubicació dels
col·legis electorals
Per les pròximes eleccions municipals del 22 de maig de 2011 hi haurà un únic col·legi electoral ubicat
al Centre d’Entitats Les Monges
(Pl. Nació Catalana, 2 - Artesa de
Segre).
La distribució és de la següent
manera:

Preinscripció a la Llar
d’Infants Municipal
Atès que el període de preinscripció
d’alumnes als centres d’Educació
Infantil de Primer Cicle (Llars d’Infants), és el comprès entre els dies
2 i 13 de maig, us informem de la
documentació necessària per poder inscriure el vostre fill o filla a la
Llar d’Infants Municipal “El Bressol”
per al curs 2011/2012.
La inscripció caldrà que la formalitzeu a les Oficines Municipals
aportant la següent documentació:
- Imprès de sol·licitud de
preinscripció degudament complimentat.
- Certificat mèdic segons el qual l’infant no pateix cap malaltia infectocontagiosa.
- Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de les
vacunes rebudes amb les dates
corresponents.
- Fotocòpia del Llibre de Família (de
totes les pàgines fins a l’alumne).
- Full de domiciliació bancària degudament complimentat.

dició, música de cambra, conjunts
instrumentals i orquestres. Novetat: cant coral juvenil (a partir de
2n d’ESO).
Descomptes per a famílies nombroses. A partir de 1r d’ESO,
convalidació de crèdits a l’Institut.
Lloc de preinscripció: C/ Escoles,
s/n (Escoles Velles). Contactes:
telèfon 973 400 757, c/e
escolademusica@artesadesegre.cat
Horaris: dilluns, de 16h a 17h;
dijous, de 16:15h a 17h i de 21h a
21:30h; divendres, de 21:30h a
22h.

celebració del Dia Meteorològic
Mundial, AEMET (Agència estatal
de meteorologia) ha volgut reconèixer la tasca que realitzen a diari els
col·laboradors voluntaris d’AEMET
a Catalunya.
Per aquest motiu, el dia 24 de
març, un col·laborador d’AEMET
que representava tots els collaboradors d’Artesa de Segre va
anar a recollir un diploma de reconeixement per la tasca realitzada
durant tots aquests anys.

Diplomes per als collaboradors d’AEMET
Com cada any, coincidint amb la

Ajuntament d’Artesa de Segre

Preinscripció a l’Aula
Municipal de Música
El període de preinscripció d’alumnes nous (a partir de 3 anys) i
exalumnes a l’Aula Municipal de
Música per al curs 2011-2012 és el
comprès entre els dies 2 i 27 de
maig.
Assignatures instrumentals:
trompeta, flauta travessera, violí,
percussió, violoncel guitarra clàssica i piano. Novetat: guitarra elèctrica.
Assignatures grupals: cant
coral (Brots d’Il·lusió), desenvolupament sensorial i sensibilització
musical, llenguatge musical i aula
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Mes de març
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (3 de març de 2011)
No s’aprova el pressupost general
de l’ajuntament d’Artesa de Segre
per a l’exercici econòmic 2011 que
integra el Patronat de l’Emissora
Municipal de Ràdio.
- A favor: 5 vots (ERC)
- En contra: 6 vots (4 CiU + 2 PSC)
S’aprova, per unanimitat, el reconeixement de crèdit número 2/
2010 per un import de 23.011,42
euros.
S’aproven, per unanimitat, les
certificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 2, per 18.767,84
euros, de l’obra “Pavimentació dels
carrers Sant Joan i Carnisseries”
realitzada per l’empresa Construccions Toni Clotet SL.
- Certificació núm. 2, per 23.187,14
euros, de l’obra “Pavimentació, xarxa clavegueram i xarxa aigua potable a Tudela de Segre”, realitzada per
l’empresa Touriño y Marcos SL.
- Certificació núm. 4, per 13.511,29
euros, de l’obra “Casal de la Gent
Gran, fase 1”, realitzada per l’empresa Construccions Montsec
SCCL.
- Certificació núm. 5 (addicional),
per 15.306,12 euros, de l’obra “Casal de la Gent Gran, fase 1”, realitzada per l’empresa Construccions
Montsec SCCL.
- Certificació núm. 1, per 125.670
euros, de l’obra “Casal de la Gent
Gran, fase 2”, realitzada per l’empresa Construccions Montsec SCCL.
- Certificació núm. 3, per 8.952,72,
de l’obra “Pavimentació dels carrers
Sant Joan i Carnisseries”, realitzada per l’empresa Construccions
Toni Clotet SL.
S’acorda concedir les següents
subvencions a la convocatòria 2010
per a millores de les instal·lacions
comunitàries, reparació de cobertes i reparació de façanes al nucli
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antic d’Artesa de Segre.
- Roser Puigpinós Cirera, per reparació de façana i coberta, 773,50
euros.
- Carme Tarragona Gasset, per reparació de coberta, 825 euros.
- Josep Campabadal Ros, per reparació de coberta, 1.202 euros.
- M. Carme Pla Millet, per millores
en instal·lacions comunes i reparació de façana i coberta, 3.520,80
euros.
- Antonio Coca Pérez, per reparació de façana, 250 euros.
- Jaume Boixadera Llobet, per reparació de façana i coberta, 525
euros.
- Eulàlia Serralta Codern, per reparació de façana, 240 euros.
A favor: 7 vots (5 ERC + 2 PSC)
Abstencions: 4 vots (CiU)
S’aprova, per unanimitat, adjudicar l’obra Espai Transmissor del
Túmul-Dólmen Megalític de Seró a
l’empresa Construccions Orgel·lia
SL, per l’import de 480.399,24
euros (IVA inclòs).
S’aprova, per unanimitat, imposar contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de
l’obra “Millora de la xarxa de sanejament i adequació dels entorns de
la carretera d’Alentorn, 2a fase”.
S’acorda, unànimement, licitar la
contractació, mitjançant tramitació
ordinària, procediment negociat
sense publicitat l’obra “Millora de la
xarxa de sanejament i adequació
dels entorns de la carretera
d’Alentorn, 2a fase”, amb un pressupost de 121.962,41 euros (sense IVA).
S’acorda, per unanimitat, aprovar definitivament el projecte de
“Taxació Conjunta al C/ Sant Joan
2 d’Artesa de Segre”, amb la incorporació de les rectificacions resultants de la informació pública.
S’aprova, unànimement, propo-

sar per a ocupar el càrrec de Jutge
de Pau d’Artesa de Segre, al Sr.
Joan Nogués Sirvan, veí d’Artesa
de Segre i, per a ocupar el de Jutge de Pau suplent, a la Sra. Anna
Tomàs Pallàs, veïna d’Artesa de
Segre.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries 17, 24 i 31 de març)
S’aprova prorrogar el contracte de
prestació del Servei de manteniment, neteja i vigilància en les
instal·lacions
del
pavelló
poliesportiu, subscrit amb Ricardo
Zamora Palacios, fins al 10 d’octubre de l’any 2011, amb efectes des
del 10 d’octubre de 2010.
S’acorda prorrogar la present
delegació de la gestió i recaptació
de la taxa per l’entrada i sortida de
vehicles a través de la vorera i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, amb
el mateix contingut, condicions i vigència que consta en el primer
acord, a la Diputació de Lleida, a
través de l’Organisme Autònom de
Gestió i recaptació de Tributs Locals.
S’acorda aprovar la relació de
contribuents i ordenar les liquidacions d’ingrés directe dels rebuts
pendents de cobrament per a la
prestació dels serveis municipals
de Llar d’Infants, Escola de Música
i Llar Residència.
S’acorda aprovar les relacions
de factures majors de 120,20 euros
pendents d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2011,
per un import de 24.674,23 euros.
S’acorda aprovar les relacions
de factures majors de 150,26 euros
pendents d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2011,
per un import de 900 euros.
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S’aproven les següents llicències d’obres:
- A Assessoria Camats Gardel CS
SL, per obrir dues finestres i una
porta a la façana posterior de l’immoble situat al C/ Mare de Déu del
Pla 48, d’Artesa de Segre.
- A Anna Belmonte Martínez, per
repicar 50 m2 de façana i deixar la
pedra vista, de l’immoble situat al
C/ Carnisseries 15, d’Artesa de
Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA per l’obertura d’una escomesa
en vorera per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble
situat a l’Av. Maria Anzizu, 31-33
d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA per les obres de col·locació de
10 m de canonada de gas, aprofitant el projecte de pavimentació
dels carrers Sant Joan i Carnisseries, com a ampliació del traçat original d’aproximadament 174 m de
llarg, per subministrar gas natural
canalitzat a l’immoble situat al C/
Sant Joan 13, d’Artesa de Segre.
- A Ricardo Galceran Teixidó, per
refer teulades amb xapa galvanitzada color palla dels coberts, situats en la parcel·la 127 del polígon

4, i en la parcel·la 27 del polígon 6
a Baldomar.
- A Conspromar SL, per canviar la
porta d’accés a l’habitatge i adequació de la instal·lació de calefacció,
de l’habitatge situat en la planta
baixa, porta 3a, del C/ Prat de la
Riba 28, d’Artesa de Segre.
- A Ramon Regué París i Isabel
Sorribes Escolà per les obres de
distribució d’habitatge i sotacoberta
en edifici d’habitatges situat a la
Ctra. d’Agramunt 93, escala D,
planta 3a d’Artesa de Segre.
- A Josep Alès Vilella, per a repassar teulada traient teules trencades
i llates malmeses i col·locar-ne de
noves de la Masia Cal Figuerola
situada en sòl no urbanitzable, a
Sant Marc de Batlliu, polígon 20,
parcel·la 81.
- A Eva Otín Vilanova, en representació de la tenda de comestibles
l’Hortet, per a fer obrador, folrant,
amb PVC, parets del magatzem de
la tenda de comestibles, situat a la
Ctra. d’Agramunt 92 baixos
d’Artesa de Segre.
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per a procedir a l’obertura d’una
escomesa en vorera per a poder
subministrar gas natural canalitzat

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el
DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina de tramitació
del DNI a Lleida, C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. Horari: dilluns a
dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h. També podeu demanar cita
prèvia trucant al 902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es).
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 18 de maig
Artesa de Segre: dijous 18 de maig (només en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973
40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

a la Casa Consistorial situada a la
Pl. Ajuntament 3, d’Artesa de
Segre.
S’aproven les següents autoritzacions de gual:
- A Francisco Guàrdia Brescó, la
concessió de l’autorització d’entrada i sortida de vehicles a través de
la vorera de 3,70 m lineals a l’edifici situat al C/ Barcelona 15, d’Artesa
de Segre.
- A Benito Font Sangrà, la concessió
de l’autorització d’entrada i sortida de
vehicles a través de la vorera de 3 m
lineals a l’edifici situat l’Av. Maria
Anzizu 16, d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents llicències
d’obertura d’establiment i activitat:
- A Agnès Isanta Galceran, per dur
a terme la instal·lació i obertura d’un
comerç de venda de roba al detall
a la Ctra. d’Agramunt 9 baixos B,
d’Artesa de Segre.
- A France Telecom España SA, per
la instal·lació d’una estació base de
telefonia mòbils al polígon 13,
parcel·la 51 a Alentorn.
S’aprova la concessió de llicència per a la primera utilització i ocupació a Joan Jou Oliva, per l’habitatge unifamiliar addicionat en
construcció existent situat al C/ Baix
3, de Tudela de Segre.
S’acorda autoritzar les connexions a la xarxa d’aigua i a la xarxa
de clavegueram a Lurdes Jovell
Clua, per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a l’habitatge,
situat al C/ Enric Granados 1,
d’Artesa de Segre.
S’acorda atorgar les següents subvencions:
- Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca, 6.800
euros per pagar el lloguer del local. Aquest pagament es farà efectiu en dos terminis.
- Revista La Palanca, 2.000 euros
pel funcionament i edició de la revista durant l’any 2011.
Eva Maza i Batlle
la
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HUMOR

J.Galceran

J.Galceran

Eleccions Municipals 2011

Exultant comiat de la secretària de l’Ajuntament d’Artesa de Segre
48 la Palanca

PALANC-OCI
Horitzontals
1. Prim, poca cosa.- 2. Persona que no hi sent gens ni mica.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ordenar amb la intenció de fer creure.- 3. Farà créixer, educarà. Consonant que té una germana alta i una de bessona.
1
Dos.- 4. Al revés, àrab. Al revés, relatiu al pare.- 5. La quarta
part de la pesseta. Vora, extrem. Mitja centena.- 6. Conso2
nant que s’equivoca. Al revés, raig d’aigua. Població de les
3
Garrigues.- 7. Pronom de tercer i, amb accent, verb. Pentina
4
la terra. La desena part de mil.- 8. El fruit del datiler. Nord. Al
revés, vocals que sempre es queixen.- 9. Greix líquid utilitzat
5
per cuinar. Cotxes. La segona consonant.- 10. Nota musical
6
que val ben poca cosa. Consonant amb dos pontets. Al re7
vés, negació temporal. Nota musical molt personal.- 11. Acció d’ambientar.
8
Verticals
9
1. Llaçada que pot lliscar.- 2. L’element més abundant d’una
10
platja. Hi posem sal.- 3. Fill d’un peninsular nascut a Amèrica.
Titani. La primera consonant.- 4. El primer home documen11
tat. Teixit d’origen vegetal. Nota musical.- 5. Estrany, poc freqüent. Xopa, amarada d’aigua. Tres de dretes.- 6. Consonant que es repeteix. El que precedeix a la tornada. Al revés, la casa d’una animal.- 7. Abans de migdia. Dígraf
molt tossut. Recobert de greix.- 8. Viatjar per l’aigua. Arbre semblant a l’om.- 9. Sense número. Teixit emprat
per a fer vestits. Consonant que serpenteja. Cent.- 10. La mare del pare o de la mare. Consonant bilabial. Vocal
prima. Nota musical.- 11. Acció de multiplicar per tres.

Encreuat per Jordi Alins

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

signe del zodíac

NEGACIÓ
dilluns

La mare es diu...

Juguen les blanques

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Escarransit.- 2. Sorda. Manar.- 3. Criarà. V. II.- 4. oroM. nretaP.- 5. Ral. Marge. L.- 6. R. lloD. Albi.7. Es. Llaura. C.- 8. Dàtil. N. IA.- 9. Oli. Autos. C.- 10. R. M. iaM. Mi.- 11. Ambientació.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Leocàdia (Leo, ca, dia).
Problema d’escacs
1- Axc6 i es guanya l’alfil ja que si Txc6; 2- Te8+, Rh7; 3- Th8+, Rxh8; 4- Dh6+, Rg8; 5- Dxg7++.
la
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IMATGES D’AHIR

L’Aplec de la Vedrenya. 1965

es de temps molt antics, sempre hi ha hagut aplecs arreu
del territori català. Per comarques i per municipis més petits s’organitzaven els aplecs, que a més
servien per retrobar-se gent i veïns
que difícilment es podien trobar tots
alhora durant l’any. Majoritàriament,
era el mes d’abril quan es feien, i
sense pretendre-ho, era una festa de
benvinguda a la primavera, al bon
temps. Es celebraven a l’aire lliure i
la gent en gaudia d’allò més. Sovint
s’hi acostumava a anar tota la família, tots els de la casa.
A la Vedrenya es feia, i encara es
fa, el dilluns de la primera Pasqua.
També es trobaven a la festa del 8
de setembre, festa de les marededéus trobades, en què es donava un
pa (es de suposar que el tall i el beure el portaven la gent), cosa que encara avui es fa. A les dues festes també hi havia un acordió. El ritual era
aquest: missa a l’ermita (havia de ser
de campanya, perquè a dintre no hi
cabia tanta gent), el ball de vermut
(encara que no sempre hi havia vermut), el dinar camperol... Les colles
es repartien pels indrets propers. En
aquell temps no estava prohibit fer
foc al camp i es coïa la carn o la llonganissa a la brasa. També portaven
la mona de Pasqua i, per acabar, la
“ballaruca” a la tarda.

D
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Els aplecs més multitudinaris de
les terres de Lleida eren el de La Torre del Capità i el de Bon Repòs, on
de vegades hi havia sardanes amb
orquestra. De caire més local, cal
destacar el de Salgar, el del Pla
d’Artesa i el de Sant Salvador
d’Alentorn, tots per Pasqua Florida;
el de Sant Marc de Batlliu (25 d’abril),
el de Refet (1 de maig) i el de Santes
Creus de Vilanova de Meià (primers
de maig). La majoria encara subsisteixen, però val a dir que, per diferents motius, avui hi va menys gent.
A la Vedrenya, anys enrere hi havia un servei de bar, de vegades dos,
el Gardela i el Sastre. També en ocasions es jugava a bitlles i encara avui
s’hi juga per afecció. Montmagastre
ha estat campió de Catalunya i és
que en aquesta zona sempre hi ha
hagut molts bons tiradors de bitlles.
Potser l’aplec de la Vedrenya ha
estat el gran oblidat per la gent
d’Artesa, al coincidir amb el de
Salgar. Anys enrere havia tingut un
cert esplendor, la gent de la comarca hi anaven a peu des de
Montargull, Tòrrec, Anya, Vall-llebrera... i es dispersaven en colles pels
voltants. Per a servir la gent, hi havia un carnisser, el Miquelí de
Montargull, i de vegades el carnisser d’Alòs d’Artesa. Abans dels carnissers, la gent de bon matí es por-

tava la carn i la deixaven a casa fins
l’hora de fer el dinar.
Les noies de la foto són, d’esquerra
a dreta: Maria Sala de la Vedrenya, M.
Teresa Camats de cal Gardela (que
està de costat), Angelina Codina de ca
l’Alsinet (sols es veu el cap), Marcel·lina Raïchs, Montserrat Jou de Mas de
n’Escales, Soledat Vidal de ca
l’Andreu, M. Carme Potrony de cal
Llargués, Marcel·lina Sala de La
Vedrenya i Assumpta Jou de Janot (la
nena de la diadema).
Per atzar, es pot apreciar l’etern
turó del Castell de Montmagastre i
un paisatge d’alzineres. Pel que fa
als cotxes, es veu un jeep i l’altre
sembla un Simca Mil amb vaca, que
eren els que es portaven el 1965. En
general, l’assistència als aplecs ha
minvat, la gent fa els dinars en llocs
més dispersos escollits a l’atzar. Però
potser valdria la pena tornar-los a
reconsiderar com a ocasió única al
llarg de l’any de trobada de gent, famílies i jovent. Abans era la seva funció principal.
El mes passat vam publicar el jovent de Montargull de 1950 i ara els
ha tocat el torn a les noies de 1965
de la mateixa zona.

Bartomeu Jové Serra
Foto cedida per Marcel·lina Sala

LA FOTO

El Diumenge de Pasqua, els cants de les Caramelles van ressonar de nou pels carrers d’Artesa. Esperem que la jovenalla de la foto puguin donar continuïtat a aquesta tradició. (Foto: Josep M. Espinal)

