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Artesa es converteix en plató de TV3

La Palanca fa 30 anys

Artesa es converteix en plató de TV3
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La setmana del 28 de novembre al 2 de
desembre, Artesa de Segre va ser protagonista del programa “Divendres” de TV3.
Molta gent a la Pl. Ajuntament i el divendres... un autocar ple cap a St. Joan Despí.
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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.

Activitats de Nadal a Artesa de Segre:
Veure pàg. 41

PENDENT DE PUBLICAR
Municipi de Vilanova de Meià
Matrimonis:
16 d’octubre:
Francesc Cardona i Fonoll (veí de Vilanova de Meià),
Albina Salud i Terré (veïna de Vilanova de Meià)

18 de gener:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’hora del conte amb l’Alba (veure pàg. 13)
20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià

NOVEMBRE
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
Dia 11: Kavan Souza i Brito, fill de Marco A. i d’Ana P.
Dia 17: Natalie Gouvea i Rodrigues, filla de Marcio i de Karine
Dia 25: Ilyas Arrass, fill de Rachid i de Nassia
Dia 26: Laia Brescó i Porta, filla de Josep i de Montserrat
Defuncions:
dia 1: Bartolomé Collado i Bailén (59 anys), natural de
Carchelejo (Jaén)
dia 6: Julián Díaz i Salud (53 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 10: Carme Fonoll i Anguera (79 anys), natural
d’Agramunt
dia 16: Carme Capell i Garriga (84 anys), natural d’Anya
Mercè Caelles i Clua (96 anys), natural de la
Baronia de Rialb
dia 27: Antònia Porta i Torres (98 anys), natural d’Anya
dia 28: José Pérez i González (75 anys), natural de Granada
Antoni Brescó i Torrent (96 anys), natural d’Alentorn
Municipi de Vilanova de Meià
Matrimonis:
dia 26: Marc Brunet i Sala (veí de St. Quirze del Vallès),
Patrícia Prat i Giménez (veïna de St. Quirze del Vallès)
Defuncions:
dia 22: Antònia Sarri i Huguet (94 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.
NOVEMBRE

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
9,9°
Temperatura màxima:
20,5° (dia 11)
Temperatura mínima:
-0,9° (dia 29)
Dies amb precipitacions:
21
Precipitació màxima:
49,7 mm (dia 15)
Total precipitacions:
130,4 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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45 mm (dia 15)
92 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
12°
Temperatura màxima:
22° (dies 1, 2, 11 i 13)
Temperatura mínima:
2,5° (dia 27)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
40 mm (dia 15)
Total precipitacions:
86,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
10,3°
Temp. màx. i mín.:
manquen dades
Dies amb precipitacions:
21
Precipitació màxima:
42,3 mm (dia 15)
Total precipitacions:
91,6 mm
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Membre de l’ACPC

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però només s’admetran els
escrits signats amb el nom de l’autor o autors. Amb tot, la revista es reserva el dret de
publicar-los.
La Palanca no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col·laboradors.

Que s’acabi l’any!... o no
El número 0 de La Palanca –la primera revista– va veure la llum
ara fa 30 anys, el mes de desembre de 1981. Per tant, tenim un
bon motiu per estar contents, tant els que la fem possible com
els que la llegiu. En aquest període de temps tot ha evolucionat
molt, inclosa la revista.
Per altra banda, aquest 2011 ja ens està resultant una mica
feixuc i això ja no ens fa sentir tan feliços. Que il·lusos els que
ens pensàvem fa un any que la crisi ja tocava a la fi i que el 2011
començaríem a recuperar-nos; poc a poc, això sí.
Durant aquest any, la majoria de nosaltres hem fet un curs
accelerat de macroeconomia: que si el deute sobirà, que si la
prima de risc, que si la zona euro... Potser no hi entenem ni un
borrall de tot plegat, però la sensació que això no s’ha acabat i
que fins i tot el pitjor pot estar per arribar no ens la treu ningú. Bé,
sempre hi ha els optimistes de mena, que ho veuen tot molt millor que la resta.
A les zones rurals sempre tenim més recursos i pot semblar
que no ens afecta tant. La dura realitat, però, és que arreu hi ha
famílies que comencen a tenir seriosos problemes per tirar endavant. Això, de manera directa o indirecta, ens acaba afectant a
tots.
Per si no n’hi ha prou amb la situació personal de molta gent,
a sobre ens van caient les retallades en els serveis que ens ofereixen les diferents administracions (sanitat, ensenyament, benestar social...). Retallades –diuen– necessàries per a sortir-nosen amb èxit. El cas és que sempre ens toca als mateixos pagar
els plats trencats, quan som els que tenim la part de culpa més
petita. I les grans fortunes? I els evasors d’impostos? I la banca?
I la classe política?...
Així doncs, ara mateix tenim sentiments contraposats. Satisfets dels 30 anys de la revista i preocupats per la incertesa del
futur. Diríem que el que predomina és el sentiment de que s’acabi l’any, però... serà millor el 2012? Nosaltres, en la nostra línia
de mirar d’aportar sentiments positius, ens inclinem per l’esperança. Ara bé, amb això no n’hi ha prou. Hi hem de posar tant
com puguem de la nostra part.
Pel que fa a l’equip de persones que ens esforcem per a què
cada mes continuï sortint una revista al carrer, continuarem treballant per millorar La Palanca, i més havent arribant a aquesta
nova fita dels 30 anys. En aquest sentit, us demanem que ens
continueu ajudant i, si algú té ganes d’adquirir un compromís
més fort, de feina mai no ens en falta.
En fi, malgrat les circumstàncies, mirem de ser optimistes. Que
tingueu unes bones festes de Nadal i que l’any 2012 sigui millor
del que les previsions auguren.
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

Primer Cap de Setmana de la Ciència
Les demostracions i experiments científics al pavelló van atraure 650 persones
a primera edició del Cap de
Setmana de la Ciència, organitzat pel Lokal, va atraure 650 persones que van descobrir
i entendre molts dels fenòmens científics que succeeixen al nostre
entorn sense que en siguem conscients.
L’activitat consistia en demostrar
diversos fenòmens, molts d’ells de
la vida quotidiana, com ara reaccions amb mescla de líquids, experiments amb el buit, fenòmens de
luminescències que permeten veure allò que l’ull humà és incapaç de
copsar, congelacions amb nitrogen
líquid o l’explosió d’una bomba d’hi-

L

drogen, entre altres.
Les demostracions es van fer
dos dies, el primer per escolars i el
segon, pel públic en general. El primer dia s’hi van acostar 350 alumnes de cinquè i sisè de primària,
d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, i els organitzadors van destacar el grau d’atenció i interès dels
escolars, fins al punt que molts
d’ells van repetir l’endemà. I és que
el dissabte era el dia en què els
experiments estaven oberts a tothom, per la qual cosa no només els
alumnes que ho havien visitat divendres, sinó també familiars seus
i altres ciutadans.

Els experiments s’inspiraven en la vida quotidiana

Nova cruïlla al final de l’avinguda Ma Anzizu
es obres d’urbanització del
final del carrer Jesús
Santacreu i de la cruïlla de
l’avinguda Maria Anzizu amb els
carrers Cosme i Damià i Verge de
Salgar construiran dues illetes per
organitzar la circulació, una a un
nivell superior i amb doble sentit,
per prioritzar el pas cap a l’avinguda Maria Anzizu, que suporta més
trànsit, i l’altra a nivell inferior i només de pujada, cap al carrer
Cosme i Damià. Els treballs ja han
començat, tenen un pressupost
proper als 76.000 euros i permetran renovar també l’enllumenat.

L

Les obres permetran reorganitzar el trànsit

Assemblea de municipis per la independència
Associació de Municipis
per la Independència va
celebrar la reunió constitutiva el 14 de desembre a Vic,
ajuntament del qual va sorgir la iniciativa. La trobada va reunir representants dels 155 ajuntaments catalans que s’hi han adherit, entre
ells el d’Artesa, i va escollir els
membres de la junta, la directiva i
la seu.

L’

La trobada també va servir per
marcar les primeres línies d’actuació i fer un esbós sobre el contingut dels estatuts de l’entitat. El president serà l’alcalde de Vic, Josep
Maria Vila d’Abadal, ja que el seu
va ser el primer ajuntament en què
es va originar la idea.
Amb l’objectiu de treballar per la
independència de Catalunya, Vila
d’Abadal va explicar a la reunió que

tot i que la independència econòmica té més suports que la política,
una no és possible sense l’altra.
Entre els integrants de la junta directiva també hi ha l’alcalde de
Balaguer, Josep Maria Roigé.
La propera reunió, per la qual
encara no s’ha fixat una data, començarà a treballar punts més concrets sobre les primeres accions de
l’entitat.
la
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MUNICIPIS

Rubén Martínez presenta el seu nou llibre
l passat 8 d’octubre, els veïns de Vilanova de Meià
vàrem poder gaudir de la presentació del segon llibre de Rubén
Martínez Castejón. Tal i com ens explicà el seu autor, aquest nou títol,
“Tinieblas de seda”, està ambientat
en les muntanyes del Montsec i en
moltes de les seves poblacions veïnes. La història ens endinsa en una
nova obra de misteris, assassinats i
personatges ficticis de Vilanova de
Meià, Artesa de Segre, Camarasa,
Tremp... que formen part d’aquesta
trepidant novel·la.

E

Durant la presentació, el Rubén
va anar argumentat petits trets molt
característics del llibre i, sobretot,
una especial menció a llocs molt
recondits d’aquests bells paratges,

el seu entorn natural, el seu clima,
on ell destaca sobretot el temps de
tardor i hivern, la boira, les coves,
etc. En general, tot un seguit de
detalls que fan que, a mesura que
el lector avança en la lectura, es
trobi immers en mil i una situacions.
Per a tots els presents a l’acte
va tornar a ser una gran satisfacció que el Rubén decidís de nou
presentar aquest segon èxit en el
poble de les seves arrels com és
Vilanova de Meià.
Text i fotos: Iolanda Masanés

Homenatge a Mn. Marià a la Torre de Fluvià
l 6 de desembre, a la Torre
de Fluvià vam fer un dinar per
commemorar les noces d’or
del mossèn Marià, que va ser ordenat sacerdot el desembre del 1960,
ara fa 51 anys, que ja són anys.
Voldria destacar 3 virtuts del mossèn: la seva bondat, la seva amistat
i la seva gran qualitat humana.
Al dinar hi van assistir molts veïns i
veïnes del poble. L’Anna, una veïna
més del poble que és cuinera, ens va
preparar una arròs “caldós” molt bo.
Per molts anys, mossèn.
Sebastià Boixadera Brescó

E
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LA NOGUERA
Polèmica de campanes
És un altre cas entre els innumerables casos de polèmica entre la tradició d’un poble i els costums i idees
actuals, Camarasa està en polèmica per les seves
campanes. L’Ajuntament va decidir silenciar les campanes durant la nit a partir del setembre, degut a unes
queixes que havien rebut perquè afectaven el descans
dels veïns. Ara, s’han recollit unes 315 firmes per a
que torni aquesta tradició del poble.

Recuperació del centre històric

Balaguer la Fira de les Aspres del Montsec, organitzada per l’Associació d’Empresaris i Comerciants Les
Aspres del Montsec, que reuneix socis de la Noguera
Alta i del Montsec. Hi van assistir unes 1.000 persones. Tots els expositors presentaven productes de la
terra: oli, torrons, mel, sal, formatges... També hi havia estands d’ONG com Creu Roja, Intermón... I també activitats per als infants com una pista de ponis, un
tren elèctric, un planetari inflable i altres. S’hi van poder degustar tastets de productes com ara torrades
amb mel o oli, assortit d’embotits, torrons, etc.

Balaguer té previst concloure per aquestes dates les
obres del projecte de remodelació del centre històric,
corresponent a l’última fase del Pla de Barris. El projecte ha inclòs la urbanització dels carrers Sant Pere,
Sant Joan i Abadia, i la construcció de dos edificis on
es pretén ubicar un seguit d’empreses.

Biomassa a Vilaplana
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb ha donat llum
verda a la construcció d’una planta de biomassa al
nucli de Vilaplana, amb la qual s’escalfaran els quatre
habitatges del poble, una casa rural i tres masies. L’objectiu, a més de l’estalvi energètic, és netejar el sotabosc de la zona, alimentant la planta amb restes de
vegetació.

Unir esforços per a l’ocupació
Aspid, Càritas, Creu Roja i la regidora de Serveis a
les Persones i Ocupació de Balaguer en representació de l’Ajuntament, han fet els primers passos per
iniciar el treball en xarxa de cara a sumar esforços en
l’àmbit formatiu i ocupacional, compartint així recursos i instal·lacions per a la realització de les activitats
que s’organitzin a Balaguer.

Tiurana de llegenda
La comtessa de Tiurana és un conte que ha escrit
Eduard Batlle i narra la història de com l’antiga població de Tiurana va ser engolida per les aigües del pantà de Rialb en forma de llegenda. El llibre es va presentar el 4 de desembre amb la presència de l’alcalde, Àngel Villarte.

Firaví i Gesvínic
El 28 de novembre va tenir lloc a Ponts la primera
edició del Firaví, dedicada al sector de l’hostaleria i la
restauració. En aquesta trobada s’hi va aplegar representació de 28 cellers de la DO Costers del Segre i un
celler convidat de la DO Penedès. Va acollir uns 250
assistents, entre ells professionals de l’hostaleria de
la demarcació de Lleida i Andorra, empresaris del sector turístic i persones vinculades al món del vi. Durant
la jornada va inaugurar-se l’establiment Gesvínic, regentat pel sommelier pontsicà Jaume Gaspà, organitzador de l’esdeveniment. El local pretén ser un referent del món del vi a les Terres de Ponent i a Catalunya.

Les Aspres del Montsec
El dimarts 6 de desembre es va celebrar a Os de

Anna M. Vilanova
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de desembre
ADULTS
Moon River. Una novel·la sobre
l’amor i la por de perdre’l. Vicenç
Villatoro. Ed. Columna
A l’espera del resultat d’una analítica, en Pere seu en un banc a la
galeria mig buida de la tercera planta de l’Hospital Clínic el matí d’un
diumenge onze de setembre, i té
tot un dia buit al davant. “Puc seure?”...

La gavina. Sándor Márai. Ed.
Empúries-Salamandra
És una de les novel·les més excepcionals de Sándor Márai, publicada en uns anys de solitud i resignació en què l’escriptura se li feia
difícil. D’una manera fragmentària,
ens parla de la combinació entre
temps històric i individual, de la
intemporalitat i de la lluita de l’individu per sobreviure en un món dominat per les estadístiques i l’anonimat.

INFANTIL
Les princeses també es tiren
pets. Ilan Brenman i Ionit
Zilberman. Ed. Anima Llibres Editorial
El pare de Laura va agafar el llibre
secret de les princeses i li va contar a la filla una cosa que no sabia
ningú... Acompanya aquesta nena
i descobreix aquest secret que la
gent desconeix.

La meva primera guia d’ocells.
Inclou un CD amb el cant dels
ocells. José Luis Gallego. Ed. la
Galera
Pirineu. 50 excursions als llacs
més emblemàtics. Jordi Longás
Mayayo. Ed. Cossetània Edicions
Tot el que hauries de saber
abans d’estimar-me. Premi Pin i
Soler de Novel·la. Gerard Guix. Ed.
Columna
Una trama narrada al llarg d’un misteriós viatge amb cotxe al centre
d’Europa ple de flashbacks sorprenents.
L’ombra del teu somriure. Mary
Higgins Clark. Ed. Edicions 62
La reina del suspens ens torna a
captivar amb un thriller apassionant. Un antic secret familiar amenaça molts anys després amb ressorgir.

55 campanars singulars. Patrimoni català. Delfí Dalmau i
Argemir. Ed. Farell
NOVEL·LA JUVENIL
En Noah Barleywater fuig de
casa. John Boyne. Ed. Empúries
Narrativa
Seguint l’estela d’El noi del pijama
de ratlles, el seu llibre més cèlebre,
l’autor construeix, de la mà d’un altre nen inoblidable, una llegenda
plena de màgia i superació que
seduirà els lectors de totes les
edats.

DVD
- Un camp de batalla de la guerra
civil al front del Segre. El
Merengue i la Lleva del Biberó
(1938)
- Terra de frontera: Els Pirineus
catalans entre dues guerres
(1938-1945)
- La reconstrucció de postguerra: Construir entre runes
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
- Dimarts 3 de gener, a les 18h a la Dàlia Blanca, L’Hora del Conte. En Joan Reverté ens oferirà
l’espectacle infantil El Rei que tenia el nas vermell.
- Dimecres 18 de gener, Reunió del Club de Lectura de la Biblioteca. Parlarem del llibre Dublinesca
de Enrique Vila-Matas. Si esteu interessats en participar, passeu per la biblioteca i us informarem.
- Dimecres 18 de gener, a les 17:30h, L’Hora del Conte amb l’Alba. En acabar pintarem un dibuix!
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IN MEMORIAM

Memorial d’en Baldomer Porta Gou

El passat dia 13 de novembre de
2011 va morir a Barcelona el fill de
Baldomar, Baldomer Porta Gou, el
més gran de Cal Porta, als 97 anys.
Tot seguit, una breu biografia.
Va néixer a Barcelona el 17 de
maig del 1914. De ben petit el van
portar a Baldomar, d’on eren els
seus pares, la Maria Gou Marsà i
el Baldomer Porta Batalla.
Va estudiar el Batxillerat a Artesa
i el seu admirat mestre, senyor
Garret, li va inculcar unes idees
molt lliberals, republicanes i catalanistes.
Es va afiliar al BOC (Bloc Obrer
Camperol), que va passar a ser,
més tard, el POUM (Partit Obrer
Unificat Marxista), però el seu ideari sempre era defensar la Pàtria
Catalana.
Durant un permís del servei militar, que feia a Maó, va esclatar la
guerra. Un escamot de la FAI va
anar a Baldomar amb intenció de
cremar l’església. Ell s’hi va enfrontar, barrant-los el pas, i aquest fet
gairebé li costa la vida, ja que estaven a punt de afusellar-lo, però gràcies a les súpliques dels veïns de
Baldomà el varen deixar anar.

El van enviar a continuar el servei militar a Lleida, on feia de locutor, redactor i periodista, fins que
se’n va anar voluntari al front per
lluitar contra els feixistes. Al front
d’Osca va ser ferit greument de
bala i va passar a Serveis Auxiliars.
En acabar la guerra, va tornar a
Baldomà i es va posar a estudiar
Magisteri mentre feia de pagès. El
mateix dia que havia de prendre
possessió de la plaça de mestre
que havia guanyat, el van detenir i
empresonar per les seves idees
contraries al règim. Va estar nou
mesos a la presó Model de
Barcelona, on feia de mestre dels
altres presos.
Un cop el van deixar anar, es va
casar amb la Lídia Pampalona, de
Tudela, amb qui va tenir tres fills:
la Isabel, el Mero i la Lídia. La família va viure molts anys a Sant
Pere de Torelló i després a
Barcelona.
Per a completar el petit sou de
mestre, i com que havia après anglès i francès, va aconseguir treballar com a traductor, feina que feia
a casa, escrivint a màquina fins a
altes hores de la nit.
Només us cal posar el seu nom
al cercador del Google i veureu el
treball que va fer, que va ser immens: va traduir de l’anglès (i algunes obres del francès) al castellà
moltíssimes obres literàries
importantíssimes i amb molta dificultat afegida, perquè traduïa obres
d’Isaac Asimov, de física aplicada,
de matemàtiques, enciclopèdies de
ciències, etc.
Aquest treball el feia com a complement, ja que sempre va fer de
mestre. Un homenatge, doncs, a la
seva labor i a la seva erudició, ja
que fins pocs anys abans de morir,

anava a la universitat com a oient
a estudiar matemàtiques. Ho va
deixar de fer quan els anys li van fer
difícil la mobilitat, però a casa, amb
el seu ordinador, estudiava alemany i esperanto.
Seguidament, una petita llista
d’algunes de les obres més importants de la Editorial Bruguera que
va traduir, però n’hi van haver
moltíssimes més i va treballar també per altres editorials. Segur que
a casa vostra teniu alguna d’aquestes novel·les:
- La Amenaza de Andrómeda
(Michael Crichton)
- Éxodo (Leon Uris)
- Mila 18 (Leon Uris)
- Armageddon (Leon Uris)
- La ruta de Zinzin (Fletcher Knebel)
- Doble Imagen (Helen MacInnes)
- Júpiter (Isaac Asimov)
- Un anillo alrededor del sol (Isaac
Asimov)
- Los anillos de Saturno (Isaac
Asimov)
- El hombre del traje gris (Sloan
Wilson)
- Háblame de horror (Robert
Bloch)
- La Revolución Biológica (Gordon
Rattray)
- Todos los dioses y diosas (Kay
Martin)
- Matar un ruiseñor (Harper Lee)
- Historia universal de las sectas y
sociedades secretas (Jean-Charles
Pichon)
- Hijo de Judá (Dan Levin)
Que aquest escrit serveixi com
un petit homenatge a la gran persona, tan treballadora i tan intel·ligent, que era el meu oncle
Baldomer Porta Gou (el meu estimat tiet Mero).

Maribel Porta Porta

Nota de condol
L’equip humà de Prefabricats Lleida ens volem unir al dolor de la família d’en Julian Díaz, que durant tants
anys ha col·laborat amb nosaltres, per la seva pèrdua tan inesperada.

la
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Premi Culturàlia 2011
l dissabte 26 de novembre
es va celebrar al Restaurant
la Granja de Tàrrega la 14a
gala dels Premis Culturàlia, guardons concedits a les persones i
entitats que es destaquen pels seus
mèrits socials i culturals.
Entre els guardonats d’aquesta
edició, el premi a l’Àmbit Comarcal
fou per al Grup de Recerques de les
Terres de Ponent. Aquest grup neix
l’any 1976 i s’inspira en la necessitat
de crear un espai de trobada on els
investigadors locals i els professionals puguin col·laborar conjuntament
en la recerca històrica.
Durant aquests 35 anys d’història han celebrat diverses jornades
de treball que han anat publicant,
inicialment en fascicles de 30 a 50
pàgines en format de miscel·lània i
des de fa uns anys s’editen els
monogràfics de la “Sèrie blava” que
amb uns volums de 300 a 400 pàgines recullen les actes d’aquestes
trobades anuals.
El Grup de Recerques continua
evolucionant i amb ell els projectes
que es generen al seu voltant. Així,
a banda de les jornades monogràfiques de treball i de l’edició de la
“Sèrie blava”, s’ha creat una nova
col·lecció de publicacions, la CUM
LAUDE, en reconeixement a la investigació, el fons documental i bibliogràfic del Grup de Recerques,
centrat en la historiografia local.
Des del grup, s’intenta que aquesta nova col·lecció sigui tot un referent, per així donar vida a una edició de treballs d’alt nivell científic i
pedagògic que sigui capaç de reconèixer la investigació de tota una
vida i la necessitat de socialitzar tots
aquests coneixements.
Adaptant-se a les noves tecnologies, el Grup de Recerques de les
Terres de Ponent presenta la seva
http://
pàgina
web
www.verdudigital.net/
grupderecerquesdeponent/ com una
eina d’informació, de consulta pedagògica i com un espai de trobada i
socialització de la recerca històrica.

E

La gala Culturàlia també va premiar Josep Giribet a la Creació Artística, Antoni Prats a la Trajectòria
Personal, la Fal·lera Gegantera
com a Entitat i Pagès Editors en el
guardó d’Àmbit Intercomarcal.
Llibre sobre la jornada a Artesa
de Segre
El mes de juliol del 2010, per tercer cop al llarg de la seva història a
la nostra ciutat, el Grup de Recerques celebrava la 40a jornada de
treball amb el títol “Rituals i Simbolismes, de la Prehistòria a l’actualitat”. En aquella ocasió, com és tradició en cada una d’aquestes trobades, es va destacar la figura d’alguna persona relacionada amb la
tasca d’investigació i aportació al
coneixement del territori. Em
aquesta ocasió, el reconeixement
va recaure en la figura de l’artesenc
Rafel Gomà.
En aquests moments s’està ultimant l’edició del
llibre que recollirà
els treballs aportats en aquella
ocasió, el qual es
presentarà en un
acte organitzat a
tal efecte, a
Artesa de Segre,
la primavera del

2012.
42a Jornada del GRTP a
Vilagrassa
El passat dia 27 de novembre,
l’endemà de que el Grup de Recerques recollís el premi Culturàlia a
Tàrrega, es va celebrar a l’Ajuntament de Vilagrassa la 42a Jornada
de Treball. En aquesta ocasió el
tema va ser “Estudis sobre
Vilagrassa i romànic tardà a les
Terres de Lleida”
La Jornada va ser força densa
de contingut amb un altíssim nivell
per part dels ponents. Els treballs
es recolliran en una publicació que
serà presentada l’any 2013, que
també inclourà treballs de Prim
Bertran, Oriol Saula, Francesc Fité,
Núria Giralt, Josep Maria Miró i
Ramon I. Canyelles.
Fotografia: Albert Pont
Text: Ramon I. Canyelles
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En resposta a les preguntes de la Noemí Farré
Què li passa a Catalunya?
Intentarem donar-te una humil resposta. Som-hi.

Per què tanta por a ser independents?
Perquè duem tres-cents anys
d’ocupació, hem patit dos genocidis -1714 i 1939- i, a tall d’exemple, la ciutat de Barcelona ha estat
la ciutat que més vegades ha estat
bombardejada en tota la història de
la humanitat. I aquests fets generen por i inseguretat.

Conformisme?
El conformisme està relacionat amb
la manca d’ambició, i la repressió
patida genera por, feblesa i ignorància. El conformisme no és més
que un símptoma més, és el no
voler afrontar els problemes de cara
i mirar a una altra banda.

La classe política s’ha de
desvetllar?
No, la classe política fa el que la
gent li encomana. Cada partit fa un
programa electoral i hi ha un bon
ventall de partits. La gent els vota
segons els programes. Si no els
compleixen, l’electorat en prendrà
nota o no, però els polítics no en
tenen tota la responsabilitat. Hi ha
un refrany àrab que diu: “Si et menteixen una vegada és culpa del que
t’ha mentit. Si aquesta persona et
menteix una altra vegada, és culpa
teva”.

Ens fan falta líders?
Pensem que no. Les societats cultes i madures no necessiten líders.
Si els tenen, millor; però aquesta
és una altra excusa per no voler
mirar els problemes de cara. Les
persones adultes han de tenir clar
quin tipus de societat volen i actuar en conseqüència. A tall d’exemple, la ciutat de Donostia (Sant
Sebastià) té un alcalde que fins 15
dies abans de les eleccions municipals ningú coneixia. Això vol dir
que, quan un país té un projecte

clar i compartit, els lideratges passen a segon terme.

Ens podem permetre que Espanya rebi de Catalunya 60
milions d’’uros diaris?
Sí. En democràcia es governa i
s’actua en funció de majories socials i polítiques. I la majoria de catalans, per acció o per omissió, permeten aquest robatori. Dóna un cop
d’ull als resultats de les últimes
eleccions a Catalunya i veuràs que
la suma de vots al PP i al PSOE
avalen la pèrdua d’aquests 60 milions d’euros diaris. La pregunta que
ens podem fer és: Fins quan podrem aguantar aquest espoli?

Qui no voldria veure créixer
el seu país unes 7 vegades
més?
Molta gent. Per la senzilla raó que
molta gent no considera Catalunya
un país, o el seu país. Llavors, dintre de la seva escala de valors,
Catalunya els importa un rave.

Realment sentir-se espanyol
a Catalunya, compensa?
Tu mateixa has utilitzat el verb sentir, que ve de sentiment. Els sentiments i la racionalitat no tenen perquè confluir. Per a molta gent la independència de Catalunya és un
atac directe al seu sistema de creences, per molt que els pugui perjudicar a nivell econòmic. Tot i que
nombrosos estudis avalen que Espanya ens roba, hi ha catalans que
ho neguen.

Per acabar:
Una majoria important de gent carrega els neulers als polítics. Això
és una mostra més de covardia i
ignorància. Els polítics hi són perquè la gent els vota, i mireu que a
les eleccions hi ha un ampli ventall
de partits polítics que s’hi presenten. Els polítics fan el que la gent
els hi encomana. Per exemple, els
partits polítics que estan més esquitxats per casos de corrupció són

els més votats; suposem que la
societat alguna responsabilitat en
tindrà.
Tornant al tema de la independència de Catalunya, ja hi ha partits que es presenten a les eleccions on al seu programa hi figura la
independència (ERC, SI o
Reagrupament), en alguns el concert econòmic (CiU), en altres més
polítiques socials (ICV), en altres no
ho sabem (PSOE) i en altres atacar la immersió lingüística i l’ordenament jurídic de la Generalitat
(PP), per dir-ne alguns exemples.
Llavors és l’electorat qui decideix
quin tipus de país vol, i és qui ha
de fiscalitzar si el partit al qual ha
votat l’ha enganyat o no. Considerem que és fals que tots els polítics
són iguals i ens equivoquem de
posar-los tots al mateix sac, perquè
els polítics tenen un projecte i un
model de país, i faran, o no, en funció de la força que les urnes els hi
han donat i en funció del suport de
la gent.
Per això, la Comissió 300 anys
apostem per la política, per la independència de Catalunya, per la
democràcia –per això vam organitzar la consulta per la independència–, per la participació popular –
per això fem actes participatius–,
motius pels quals convidem a tota
persona que es vulgui sumar al
nostre projecte, perquè considerem
que la política és un art molt noble.
Només menyspreen la política les
forces i els interessos immobilistes.
Com va dir el gran assagista Joan
Fuster: “Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra nosaltres”.
La Comissió 300 anys fem feina
des del 2008. Una cordial salutació i el nostre agraïment per les teves reflexions Noemí.

palanca . cat
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18 la Palanca

Comissió 300 anys

PARLEN LES ENTITATS

La llibertat i els límits en els nostres fills
l 25 de novembre, al menjador
escolar, les dues AMPAs de
l’Escola i de l’Institut van facilitar una xerrada organitzada per Benestar Social i realitzada per M. Àngels
Puig. Hi vam assistir unes 35 persones i va estar una vivència molt profitosa donades les moltes aportacions dels
pares.
La docent ens va donar algunes pautes de reflexió sobre la pròpia vida i la
relació amb els nostres fills:
- Nosaltres som realment lliures?
- Som feliços?
- Quins condicionants ens afecten?
Octavio Paz deia que “la llibertat és
una elecció constant entre el SÍ i el NO”,
i que cal “ser respectuosos amb nosaltres mateixos” per tal de respectar
als altres i sentir-nos realment lliures.
Altres idees que es van treballar al
voltant de la llibertat van ser:
- L’acceptació de la diferència i el valor
de ser diferent
- Augmentant el nostre autoconeixement i autoestima guanyem més llibertat, per tant, la llibertat la podem “apren-

E

Per seguir reflexionant...
Pel·lícules:
- ¿Y tú qué sabes? (física quàntica)
- Mamá en huelga
Contes:
- L’elefant que estava lligat a un petit

dre”.
- L’afectivitat potencia l’individu en tots
els seus aspectes: cal, doncs, relacionar-nos des de l’amor.
I respecte als nostres fills, què podem fer per a què ells siguin realment
lliures?:
- Cal ser coherents en l’educació entre
el que diem i el que fem (ull!, perquè
som models que els nens copien!).
- Cal ensenyar-los a ser lliures de petits, però assumint responsabilitats.
- Cal ensenyar a “pescar i no a donar
el peix”, o sigui, hem de ser guies i no
donar-los-hi tot “mastegat”.
- Cal que no ens desesperem davant
les seves actituds “adolescents”: els
nois són esponges, i més endavant allò
treballat traurà el seu fruit.
- Cal que nosaltres mateixos ens sentim realment lliures.
Respecte als límits, tots vam coincidir que són molt necessaris, tot i que
en general tots som una mica “tous”
amb els nostres fills: remordiments per
treballar massa hores, cansats, vam
estar educats en la “culpa” i ara els li
pal (Jorge Bucay)
- La historia del mago D (Friedberg)...
un niño llamado cascarrabias...
Llibres:
- Dónde están las monedas, de J. Garriga
- Los límites del amor, de Walter Riso

volem estalviar, la TV, la sobreprotecció...
Realment els hi fem un favor evitantlos-hi frustracions? O més aviat afavorim que més endavant, quan tinguin els
primers contratemps, pateixin crisis
d’angoixa, depressions...?
Els prejudicis, les falses creences, les
normatives, l’alteració de l’autoestima,
els condicionaments socials... ens fan
trontollar. Cal situar-nos, conèixer-nos
i, si cal, s’ha de saber dir NO; i, si es
pot, millor dir-ho a temps.
En realitat, el que cal és educar en la
resiliència, que és la capacitat de recuperació que tenim les persones davant situacions negatives de la vida.
Avui en dia ha canviat el model educatiu dins la família. L’autoritarisme ja
no funciona i és més difícil educar, però
els límits continuen sent bons i necessaris, protectors.
Ara els nens són molt més dialogants
i molts cops hi sortim guanyant si “anem
per l’esquerra”. Els enfrontaments directes espatllen les relacions i, a vegades, fins i tot pot anar bé una mica de
sentit de l’humor.
Com a pares caldrà sempre buscar
l’equilibri, la confiança i límits que es
puguin complir/sostenir (repactant si
cal).
AMPA Institut Els Planells
AMPA Escola Els Planells

la
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Activitats del Centre Cultural de Santa Maria
atansen les festes nadalenques i tothom comença a
guarnir els carrers, places,
balcons, finestres... i el Centre Cultural de Santa Maria de Meià també
té una “pessebrenca” tradició.
Aquest passat diumenge 4 de
desembre, els socis del Centre
Cultural vàrem organitzar la tradicional pujada a l’ermita de Sant
Sebastià. El motiu era col·locarhi el pessebre que durant tots
aquests dies de festes presidirà
aquest punt de la Vall de Santa
Maria.
A les dotze del migdia ens vàrem
retrobar tots dalt l’ermita i, tot seguit, vàrem anar muntant el pessebre. Un cop tot acabat i aprofitant el magnífic dia que feia, es

S’

va repartir coca i mistela per a tothom.
Tots els membres del Centre Cul-

tural desitgem a tothom un BON
NADAL.
Text i fotos: Jordi Fontanet Torruella

www.lapalanca.cat

20 la Palanca

PARLEN LES ENTITATS

Baldomar vol un millor servei de neteja
any passat ens vam queixar que l’esporga al nostre poble es va fer tard i
també que les branques van quedar a terra per les festes.
Aquest any, per evitar justament
el mateix, el 27 de juliol vam parlar
amb l’alcalde per coordinar millor
tot el tema de la neteja del poble.
El dia 9 d’octubre vam escriure a
l’Ajuntament perquè ja ens agradaria començar a esporgar, donat que
els arbres que tenim són dels que
deixen caure la fulla primer i les places ja començaven a estar brutes.
El 21 de novembre vam tornar a insistir en aquest tema, perquè les
places ja estaven molt brutes i les
fulles tapen els embornals. Així mateix, vam avisar que no volíem tornar-nos a trobar com l’any passat,
amb branques per terra durant les
festes. El dimecres dia 23 de novembre va començar l’esporga i
una setmana després, el 30 de no-

L’

vembre i l’1 de desembre, vam avisar de nou l’Ajuntament perquè ho
recullís quan abans millor i no tenir
les branques al terra la durant el
pont.
Evidentment, la foto demostra
que no s’ha fet cas de les nostres
reclamacions. L’Ajuntament d’Artesa té una persona destinada a la
neteja dels pobles, però els fets no
ho corroboren. El dia 6 de desem-

bre, diferents veïns del poble ens
comuniquen que volen netejar la
Plaça Major perquè és un desastre
i també un perill. Ho acaben fent i
s’agraeix.
És una vergonya i és molt lamentable, aquest és el tracte que rebem
tots els veïns de Baldomar des de
l’Ajuntament d’Artesa.
Junta veïnal de Baldomar

Missa del Gall a Salgar
a Missa del Gall es celebrarà el dia 24 de desembre a les 22h (10 de la nit)
al santuari de Salgar. Els assistents també podran gaudir de

L

coca i mistela amb el caliu del foc.
Invitem a participar-hi a tot el poble des dels més petits al més
grans!
Invitem aquelles persones que

toquen la guitarra a col·laborar
per fer més engrescadora la vetllada.
AEiG Mare de Déu del Pla

la
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30 ANYS

La informació més propera compleix 30 anys
La Palanca es consolida com a publicació dedicada a explicar tant el dia a dia com el
passat d’Artesa i la seva comarca des d’una perspectiva i un punt de vista propis
ls dies que falten per tancar
l’any gairebé es poden
comptar amb els dits d’una
mà. Un any més, que per La Palanca és ja el 30è. Des d’aquell
desembre de 1981, les pàgines
d’aquesta revista han deixat constància de la vida d’Artesa i comarca, una vida feta de present però
també marcada pel seu passat, que
sempre ha tingut un lloc destacat
en aquesta publicació.
La Palanca va néixer arran de la
voluntat d’un grup de joves
artesencs que volien plasmar en
una revista mensual les seves inquietuds culturals i periodístiques.
Aquest és encara ara, 30 anys després, el pal de paller de la publicació que teniu a les mans.
Informar sense deixar-se endur
per la voràgine del dia a dia, una
feina que cobreixen altres mitjans
amb una periodicitat més curta,
sobre tot diaris, i fer-ho des d’un
punt de vista local, recollint les petites coses que passen al nostre voltant reforçant el sentiment de poble.
En uns moments difícils per la
premsa en paper, La Palanca con-

E
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La revista forma part de centenars de llars artesenques

tinua pensant en el futur i treballa
per renovar-se i adaptar-se als
nous temps sense perdre la seva
idiosincràsia, tal com ha fet al llarg
d’aquests 30 anys. La revista ha
incorporat canvis importants, tant
de contingut com de forma, per
exemple amb el repartiment de seccions o amb la incorporació del co-

lor, però no ha perdut trets característics que la fan diferenciar-se de
la resta de publicacions.
Tot plegat ho deu als lectors que
li donen sentit número rera número, als quals volem donar veu, ni
que sigui de manera simbòlica, per
mitjà de la petita enquesta que teniu a continuació.

30 ANYS
Núria Tomàs
11 anys, estudiant
Què t’agrada més?
Les fotos de les festes que
es fan a Artesa.
Què hi trobes a faltar?
No m’agraden les fotos antigues. Més d’actuals.
Què aporta al poble?
Explica què passa. A mi
m’agrada molt, la llegeixo
sempre i la demano perquè no la tenim a casa.

Arnau Farràs
16 anys, estudiant
Què t’agrada més?
El Còmic i les seccions
d’entreteniment.
Què hi trobes a faltar?
Passatemps i articles fets
pel jovent i per al jovent.
Què aporta al poble?
És una font d’història local. És la revista d’Artesa
i està molt bé que la tinguem per informar-nos.

Íngrid Solé
29 anys, administrativa
Què t’agrada més?
Les fotos i les notícies
d’actualitat.
Què hi trobes a faltar?
Una secció de receptes de
cuina fetes amb productes
típics del territori.
Què aporta al poble?
És informació de proximitat que si no la llegeixes
aquí no la trobes enlloc.

Vicent Fornons
33 anys, professor
Què t’agrada més?
El noticiari.
Què hi trobes a faltar?
Estaria bé un espai d’ofertes laborals al municipi i
un de compra/venda o intercanvi.
Què aporta al poble?
La revista ofereix informació des d’una perspectiva
propera i plural.

Ester Serés
48 anys, mestra
Què t’agrada més?
Les seccions d’actualitat
d’Artesa i dels pobles.
Què hi trobes a faltar?
Entrevistar persones que
destaquin en algun aspecte de la seva professió.
Què aporta al poble?
Promociona Artesa i arribar a la gent que viu fora i
vol mantenir el contacte.

Montse Duran
60 anys, administrativa
Què t’agrada més?
A part de la informació, la
història, com la secció Fa
25 anys.
Què hi trobes a faltar?
Potser algun espai més
sobre el passat d’Artesa.
Què aporta al poble?
És una eina molt bona de
promoció, tant de les activitats com del comerç.

Josep Giribets
68 anys, jubilat
Què t’agrada més?
Et pots assabentar del que
passa al poble.
Què hi trobes a faltar?
M’agrada tal com és. La
veritat és que no hi canviaria res.
Què aporta al poble?
Serveix per informar i és
com un arxiu. A casa les
guardem totes.

Joan Nogués
85 anys, empresari jubilat
Què t’agrada més?
Gairebé tot. Me l’empasso de punta a punta.
Què hi trobes a faltar?
Ho trobo bé, però sempre
es podria escriure més.
Què aporta al poble?
Molta informació interessant. Avui dia és una bona
revista. Les tinc totes des
de la primera.
la
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Artesa es converteix en plató de TV3
La visita del programa ‘Divendres’ va mostrar el poble i els seus atractius a tot Catalunya

rtesa és famosa per la coca de samfaina i la
boira, té altres atractius que no gaudeixen
d’aquesta popularitat. Tots ells es van posar de
manifest la setmana del 28 de novembre al 2 de desembre gràcies a la visita del programa Divendres de
TV3, que va emetre en directe des de la plaça de l’Ajuntament i va enregistrar imatges de diferents punts del
municipi.
El pas de les càmeres per les nostres terres va
deixar testimoni del llegat cultural, tradicional, gastronòmic i patrimonial d’Artesa i el va transmetre a la resta de Catalunya de manera amena i entenedora. Tot i
que cada setmana es visita una població diferent i que
el programa, de dues hores de durada, té moltes altres seccions a part de les connexions amb el poble,
crida l’atenció el fet que els espais emesos des d’Artesa
van ser dels més vistos de la setmana i, en el cas dels
visionats a través del web, es van situar entre els més
vistos del mes.
Un dels quins van arrasar és l’espai ‘Paraules en
ruta’, emès dilluns a quarts de sis de la tarda i que va
comptar amb la participació de persones de totes les
edats que van comentar els trets més distintius del
parlar d’Artesa. El conductor era Màrius Serra, que
prèviament s’havia documentat sobre el tema, i la sec-
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ció consistia en comentar aquestes paraules i expressions amb veïns i veïnes.
A banda de les anècdotes i de la comicitat d’algunes expressions, aquesta secció va posar de manifest la vivesa i el futur del parlar artesenc, ja que mentre
en les connexions amb altres pobles són les persones
grans les qui més paraules pròpies coneixen, en el cas
d’Artesa la presència d’un grup d’infants i joves va deixar testimoni que són expressions molt utilitzades.
El llegat històric i cultural es va reflectir en la visita a
les coves d’Antona, que van ser l’excusa per parlar de
la declaració de l’art rupestre com a patrimoni de la
Unesco, i amb una entrevista a Josep Maria Solé, historiador lleidatà i director de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs, sobre l’escola militar de Tudela. Josep I.
Canyelles també va parlar de la història de les campanes d’obús al municipi i rodalies. La gastronomia va
tenir el seu moment no només amb la secció de les
coques, on es van explicar alguns dels secrets de la
seva preparació, sinó també amb la carn de conill, que
va servir perquè la doctora Folch expliqués els beneficis de la carn blanca. També van ser davant les
càmeres la protectora d’animals o el pintor de cartells
de cinema. La setmana es va tancar amb la visita de
mig centenar d’artesencs al plató.

TEMA DEL MES

“Peran pels llocs”
El gruix principal del magazín Divendres es fa des dels
estudis que TV3 té a Sant Joan Despí, tot i que el
programa també dedica un espai molt important a la
secció que un dels seus dos presentadors fa des d’una
localitat catalana, que va variant cada setmana. Així,
Xavi Coral coordina des del plató les intervencions dels
diferents col·laboradors amb la del seu company,
Espartac Peran, que se’n va “pels llocs”. Tot plegat
promociona el territori i dóna a conèixer pobles sovint
desconeguts pel gran públic. El cas d’Artesa no va ser
una excepció, el programa va parlar de molts dels petits
tresors que amaga el nostre poble. Aquí teniu un resum en imatges d’alguns dels temes vinculats amb
Artesa que es van veure en algunes connexions.

Dilluns: Xavier Tudela, organitzador de la capital de
la cultura catalana, va parlar de l’art rupestre i Antona.

Dimarts: Els Amics dels Animals de la Noguera va
explicar històries de gossos abandonats però amb final feliç.

Dimecres: Les coques de samfaina i la manera com
es preparen van ser una de les seccions més vistes.

Dijous: Josep Maria Solé va explicar la importància
històrica del llegat de la Guerra Civil que hi ha a Tudela.

Divendres: Mig centenar d’artesencs i artesenques
de totes les edats van veure de ben a prop com es fa
Divendres.
la
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VIDA SOCIAL

Celebració dels 50 anys
Missatge trobat
Entre el soroll i la pressa fes el teu camí
sense oblidar que el silenci és pau.
Mentre puguis i sense abaixar el cap,
sigues amic de tothom.
Digues la teva veritat sense córrer
i que tothom l’entengui.
Escolta els altres encara que siguin pesats
i una colla d’ignorants: ells també tenen quelcom a dir.
No et comparis pas als altres:
podries sortir-ne bufat o amargat,
perquè un altre sempre pot ser més bo o menys bo que tu.
Alegra’t dels teus èxits
i no t’encaparris dels teus fracassos.
Estima la feina que fas per senzilla que sigui:
és una riquesa concreta en un món de vaguetats.
Mira bé el que fas, perquè el món és enganyós:
però no oblidis tampoc que hi ha molta gent bona
que lluiten per un ideal,
i que hi ha més herois del que tu penses.
Sigues sincer i no fingeixis amistat;
no tractis l’amor amb cinisme,
puix que, malgrat el que pugui venir i els desenganys,
l’amor torna a néixer, com l’herba que trepitges.
Inclina’t davant l’inevitable pas dels anys
sense enyorar la joventut i els seus gustos.
Convenç-te que hom no es fa fort en un dia
i no et deixis portar per les quimeres
que només cansen i et deixen arraconat,
més enllà de tota austeritat,
sigues bo amb tu mateix.
Tu ets tan fill com els arbres i els estels.
Hi tens un lloc en aquest món.
Encara que no tu creguis,
l’univers fa camí endavant.
Tingues pau en Déu, sigui qui sigui per tu,
i fent la feina i esperant en el soroll i la confusió, no perdis la pau.
Malgrat les vilanies, les dificultats i els somnis escapçats,
la vida és bella.
No ho oblidis i seràs feliç.
Poema trobat a l’església de St. Pau a Baltimore, l’any 1693
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Vet aquí un grup de nois i noies que ens vàrem trobar
per fer una gran festa. Què tenim en comú? Doncs
que tots hem nascut l’any 1961. Què volem compartir? Aquest bell poema.
Feliços 50!!!

VIDA SOCIAL

Celebració dels 65 anys

Som la collita de 1946 i celebrem els 65 eixerits com a gínjols!

la
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ESPORTS

Cursa a l’estany d’Ivars i Vila-sana
l 22 de novembre es va celebrar la 3a cursa a l’estany
d’Ivars i Vila-sana, un lloc
emblemàtic i molt pla on córrer esdevé gairebé un plaer (bé, això per a
qui ho tingui acostumat, eh!).
Les dues curses que els organitzadors proposaven, una de 5 km
i una de 10, van aplegar més de
500 corredors, entre ells alguns
artesencs a qui els últims temps els
van agradant aquestes activitats,
com el Marc, el Josep, la Maite, el
Campe, el Francisco, el Xavi, el
Benjamí, el Ferran… i d’altres, com
la Noemí, que va fer molt bona cursa i va ser de les primeres dones.
De tot això en som testimonis
altres cudorencs que vam anar amb

E

les bicis fins a Ivars d’Urgell per a
poder-los animar!!!
Felicitats a tots pel vostre gran
paper i bon profit pels croissants

que us vau menjar de la pastisseria de cal Bernaus!!
CUDOS

Ruta del Cister amb BTT
l 5 i 6 novembre vam fer la
Ruta del Cister amb BTT,
que segueix el sender GR175 que uneix els monestirs de Poblet, Vallbona de les Monges i Santes Creus. El dia 5 havíem quedat
a les 7 del mati per sortir cap al
Belltall, l’inici i el final de la nostra
ruta. Allà, 16 combatius ciclistes
començàrem la ruta, dins la gelada boira, cap a Forés, on es va esmorzar. Vam baixar fins a Rocafort
de Queralt, on començava el primer coll de la jornada i el més dur,
la pujada al Coma Verd, que es va
fer molt dura per les rampes i pel
fang. Llàstima de la boira, que no
va deixar gaudir de la vista. Vam
iniciar un ràpid descens fins a trobar un rierol, que per la pluja baixava més gran i on algú va posar

E
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els dos peus. Des d’allà, a fins Santes Creus, on vam dinar. El recorregut continuà cap al Pla de Santa
Maria, Figuerola del Camp, coll de
Prenafeta, Prenafeta i Montblanc,
on es començà a fer de nit i encara
ens faltaven uns quants quilòmetres per Poblet, on vam arribar de
nit i esgotats.
Després d’una dutxa ràpida,
cap a sopar. Amb la gana que teníem, ens durà ben poc. Un de
nosaltres va esperar que acabessin de repartir-lo a la resta d’alberguistes per preguntar-li a la
cuinera si podíem repetir. Ens va
dir que ens podíem acabar el que
hi havia a les safates, que aviat
van quedar buides. Després, sobretaula i cap a dormir.
El dia 6 a les 8 del matí, tocava

llevar-se i esmorzar. Allà a les 10 ja
tornàvem a pedalar cap a Poblet,
on vam fer una ràpida visita. Des
d’allà, amb vent i amenaça d’aigua,
fins a la serra del Tallat, amb vistes
espectaculars de l’Urgell i el
Montsec. Després, un ràpid descens fins a Vallbona de les Monges i cap al Belltall, final del recorregut. Allà vam dinar i, després
d’una bona sobretaula, cap a Artesa
falta gent! Total: 111 km i 2.800 metres de desnivell acumulat.
Volem agrair a l’Helga i la Fina
el seu suport i paciència, sense
elles hauria estat molt més difícil.
També agrair la participació dels
dos joves ciclistes.
Salut i a pedalar.
CUDOS

ESPORTS

Els Fondistes d’Artesa, a la Marató de Castelló
Els corredors artesencs van ferels 42 quilòmetres després de setmanes de preparació
uatre corredors dels Fondistes d’Artesa de Segre van
portar el nom de la nostra
localitat fins a Castelló el passat 11
de desembre, amb motiu de la celebració de la segona edició de la
marató d’aquesta capital. Jordi
Aumedes, Gerard Castells, Jordi
Fernández i Roger Llorens van
completar amb bons registres de
temps els 42 quilòmetres d’una cursa que havien estat preparant des
de finals d’estiu.
El temps més ràpid el va marcar
Jordi Aumedes, amb 2 hores i 51
minuts, seguit de Roger Llorens,
que amb 2 hores i 59 minuts va
aconseguir per primera vegada
completar aquesta distància en
menys de tres hores, Gerard Castells, amb 3 hores i 15 minuts, i Jordi
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Els corredors artesencs, just abans de la sortida

Fernández, amb 3 hores i 27 minuts.
La cursa coincidia amb el campionat d’Espanya de Marató i va
congregar atletes d’alt nivell. El pri-

mer classificat va ser Carles
Castillejo, amb 2 hores i 10 minuts,
i la primera dona, la keniana Jemina
Jagalat, amb 2 hores i 28 minuts.

Maria Macià, campiona ‘special’ de bàsquet
is equips de tot l’Estat van
disputar els dies 22 i 23
d’octubre a Madrid el I Torneig FASVOL – Special Olympics
de bàsquet unificat, que es va adjudicar finalment l’equip Acell Ara
Lleida- Asvolcall, en el qual col·labora com a voluntària l’artesenca
Maria Macià. El conjunt està integrat per vuit jugadors amb
discapacitat intel·lectual de la província, i ha demostrat molt bona
capacitat de resposta, més encara
tenint en compte que es va
constituir en tres mesos.

S

L’artesenca Maria Macià, amb l’equip campió d’Espanya
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ESPORTS

Èxit de públic al campionat de Body Form Kids
rtesa va acollir el 3 de desembre el campionat de
Catalunya de Body Form
Kids, en què van participar una setantena d’infants d’entre 3 i 11 anys
de Barberà del Vallès, Berga, Ripollet
i Artesa. L’esdeveniment, organitzat
pel Club de Lleure Altis en el marc
de la Federació Catalana de Físic
Culturisme, va despertar gran expectació tot i ser una disciplina esportiva
poc coneguda, i el van presenciar
unes dues-centes persones.

A

El certamen va aixecar molta expectació

CUDOS a la Marató de Barcelona-2012
ls maies parlen d’una profecia, que el 22 de desembre
de 2012, la Terra rebrà un
raig molt potent del sol, anomenat
tempesta solar, que sembla que
farà malbé totes les instal·lacions
elèctriques. La societat no tornarà
a ser la mateixa, l’evolució tecnològica s’aturarà i tornarem a valorar altres formes de vida, no ens
preocuparem tant per les coses
materials i més per l’espiritual.
Hi podem creure o no. Quan hi
pensem, no sabem què faríem.
Portar els nens a l’escola a peu i
no amb el cotxe, fer 300 metres, pot
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ser catastròfic per les nostres atrofiades articulacions. A veure si pensem més en una petita acció ecològica i caminem, prescindint de
posar un motor en marxa.
Què et queda per fer aquest
any? Tindre un fill... buf!, quina
mandra. Escriure un llibre... un altre atemptat ecològic. Plantar un
arbre... home, pot ser una bona
activitat per una tarda de diumenge avorrida. El CUDOS vol proposar-te quelcom més excitant, allò
que sempre has somiat fer i et sembla impossible. Entre tots ho farem
realitat. Volem potenciar la secció

d’atletisme i no hi ha res millor que
fer-ho sense complexos. Et proposem participar el 25 de març de
2012 a la Marató de Barcelona,
abans de la fi del món. Serem solidaris amb nosaltres mateixos, farem un bon grup que finalitzarà els
42.195 m. Qui no pot fer 50.000
passes en el temps que faci falta?
Nosaltres ho volem fer amb tu,
Artesa de Segre es mereix un bon
grapat de participants.

CUDOS

OPINIÓ

Descalços pel parc
al com ens tenen acostumats, el Grup de Teatre local ens va oferir, el segon
cap de setmana de novembre, una
altra “delicatessen” sobre el tema
familiar, sempre superant-se en la
recerca de l’excel·lència. Aquesta
vegada, també en la fonètica de la
dicció han millorat la tècnica, fentse de retruc més entenedors pel
públic, cosa que, amb la qualitat de
l’obra i el seguit de converses molt
originals i ocurrents, era molt
d’agrair per la gent.
Entre altres molts detalls, l’obra
de Neil Simon va tenir força èxit al
seu dia per la suau crítica irònica,
sense sarcasme, sense fer sang,
de la societat de Nova York dels
anys 60. Sols de Nova York? També pel missatge final, que ve a dir
que, malgrat que els problemes siguin greus, econòmics, d’incomunicació, de solitud escollida... a la
fi, l’amor sempre triomfa. Això a la
gent que s’hi pot veure reflectida,
sempre els agrada.
El canvi de la mare i la filla després d’una nit de disbauxa és espectacular. Abans la mare era primmirada, clàssica, amb migranyes, i
després esdevé mundana, menys
crítica i desimbolta. La filla, molt
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enamorada la primera part, després
es capfica i acaba enamorada altre cop.
Vam trobar interessant l’encreuament de consells savis entre les
dues dones. La Júlia li diu: “Has de
gaudir de la vida, necessites sentir-te estimada”. I la mare, quan
venen maldades, li aconsella: “Si
vols conservar un home per sempre, l’has de fer sentir important”.
La gent havia d’estar molt atenta, perquè els diàlegs i les situacions còmiques es succeïen sense
interrupció, i és que el ritme de
l’obra és molt dinàmic. Ens va agradar el teló musical que separava els
actes, els llums i les fosques per a
canviar els plans, els petits detalls
que guarneixen les escenes, com
el ramet de flors de la Júlia en el
sopar quan estava enfadada. Detalls que evidenciaven una sensibilitat i que, per uns moments, et
fan oblidar la precarietat de mitjans.
Es copsa una imaginació a l’alçada del text de Simon.
Dels actors, ens va agradar que
el repartidor de SEUR triomfa sense dir un mot. La bis còmica de
l’operari de la Telefònica. El Víctor
Velasco, romàntic arruïnat, que
sempre està en els detalls i cons-

tantment s’inventa una situació llunyana de la seva realitat, fa honor
al Charles Boyer, fins i tot amb el
bigotet.
La mare que, amb els dos papers ben diferents, se’n surt amb
un notable. El Pau Balcells, que
està constantment en acció, que
desenvolupa el paper amb sobrietat i sembla realment viure tot el que
li passa, és un advocat molt convincent. La Júlia que cada vegada
es supera més i sempre llueix,
especialment en la primera part de
l’obra i en algunes ocasions del
gran disgust. Per cert, sembla que
no es va assabentar de perquè estava enfadada.
En la dinàmica i la interpretació,
es nota la bona labor del Joan Roca
com a director, així com de l’equip
tècnic, tot una llarga llista de gent
que treballa al darrere i que plegats
fan possible la magnifica obra que
ens van fer gaudir. Per molts anys
a tots i que la cosa no decaigui.
Són actors aficionats, però algú
que no els conegui, que els veu per
primera vegada, podria emportarse la certesa de que són professionals.
Text: Bartomeu Jové
Foto: Josep M. Espinal
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DE COLLITA PRÒPIA

Ser de poble està de moda
urant la dècada dels seixanta, els petits pobles catalans
van sofrir una autèntica despoblació, un èxode cap a la ciutat,
principalment a Barcelona. Els motius no podien ser més legítims;
noves oportunitats professionals,
educatives, de serveis, de transport... En definitiva, guanyar-se la
vida! I així va ser com pobles petits
van anar perdent els pocs serveis
de què gaudien: la petita botiga, el
forn, l’escola, el capellà, etc. I a l’hora que els pobles es despoblaven,
les poques persones que hi quedaven anaven perdent la seva
autoestima, fet al qual hi va ajudar el
cinema de l’època: pel·lícules on la
persona de poble era ridiculitzada
com a “paleto” sense cultura ni futur
que només s’emmirallava amb l’heroi de ciutat. De fet, ser “urbanita” era
sinònim d’èxit, de progrés, de benestar, etc.
Ara, 40, 50 anys després, les
comunicacions, les transformacions tecnològiques han canviat el
panorama i la visió que se’n té dels
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... cada vegada més famílies fugen de la gran ciutat per retrobar-se en un
àmbit més tranquil i acollidor. (...) Ara la ciutat és
només pels dies feiners...
petits pobles ha variat notablement.
I així, aquesta última dècada, ha
sortit el fenomen “neorural”: persona de procedència urbana (de ciutat) que s’estableix al poble. Evidentment no és una pràctica tan
generalitzada, però sí que cada
vegada més famílies fugen de la
gran ciutat per retrobar-se en un
àmbit més tranquil i acollidor. D’altres han trobat en el petit poble el lloc
ideal per refugiar-se cada cap de
setmana i deixar, encara que només
sigui per unes hores, l’estrès urbà.
Ara s’està redescobrint el gust
per les pomes, els tomàquets, l’oli
(d’oliva), el vi (de raïm), els ous (de
corral), la carn...! S’està valorant la
qualitat de vida, la tranquil·litat, el

contacte humà, la proximitat amb
la natura, etc. Ara la ciutat és només pels dies feiners, per l’estrès,
els cotxes, i la contaminació.
També avui dia alguns pares de
ciutats petites volen que els seus
fills s’escolaritzin en nuclis rurals
(ZER), al·legant un ensenyament
més individualitzat i un entorn més
sa. I de fet, ja diversos estudis revelen la millora de les puntuacions
en l’alumnat d’escoles rurals. I és
que no és el mateix estar 28 nens
en una aula que 8. Mai l’aprenentatge pot ser igual, per molt bones
intencions que s’hi posin.
En definitiva, ara: l’aire, l’aigua, la
terra, les plantes, els animals de l’àmbit rural (una mica més malmès) ens
ofereixen un món per potenciar; l’esport, la producció ecològica, l’oci, el
turisme... Sembla que ens hem reconciliat amb els nostres orígens i ara
tots som de poble!
I és que sembla ser que ser de
poble està de moda!!
Noemí Farré Cortadelles

PARTITS POLÍTICS

La nova ERC
l Congrés Nacional del passat 1 d’octubre va comportar la renovació de la direcció d’ERC, encapçalada per Ortiol
Junqueras. Així, després d’un cicle
de problemes interns i davallades
electorals, el partit s’enfrontava de
manera immediata a les eleccions
del passat 20-N.
Les perspectives no eren massa bones i el temps de reacció, per
tal donar a conèixer el tarannà de
la nova ERC, era mínim. Tot i així,
la coalició ERC-RCat-Catalunya Sí,
que comptava amb el suport de més
de cent personalitats de la societat
civil vinculades a l’independentisme,
va revalidar els 3 diputats que ERC
va aconseguir a Madrid el 2008.

E

32 la Palanca

La Secció Local d’Artesa de Segre
vol agrair molt sincerament la fidelitat dels votants que han continuat
confiant en nosaltres. Tot i no haver
aconseguit representació a Lleida,
que només compta amb 4 diputats,
estarem ben representats pels nostres companys de Barcelona (Alfred
Bosch i Joan Tardà) i la companya
de Girona (Teresa Jordà).
L’independentisme català farà
sentir la seva veu a la capital de
l’Estat i les prioritats d’ERC seran
treballar per la justícia social i el dret
d’autodeterminació, i defensar la radicalitat democràtica i els valors republicans.
Per altra banda, volem aprofitar
l’ocasió per a dir un parell de coses

al grups del PSC-PSOE i del PP
d’Artesa. La primera és que opinarem sobre allò que ells diguin quan
nosaltres ho creguem oportú o adequat, s’esperin o no la “resposta”. I
la segona és que no podem estar
cada més replicant moltes de les
coses que diuen els uns o els altres sobre la política municipal, entre altres motius per no cansar la
gent amb les nostres picabaralles.
En el seu moment ja en puntualitzarem algunes de les que es van
deixant anar, però ara no toca.
Bones Festes a tothom i, malgrat
la crisi, us un Bon Any 2012.

Secció Local d’Artesa de Segre

PARTITS POLÍTICS

El blog del PSC-PM
er fi tenim la variant inaugurada i acabada, per fi podem
passar la carretera pel pas
de vianants sense haver d’esperar
eternament, per fi s’han acabat les
corrues de camions i per fi les famílies que viuen al costat de la carretera poden viure sense tant soroll i dormir millor. També són de molt agrair els
baixants als passos de vianants.
Tan sols hem trobat a faltar una
cosa. Quan es porta a terme un projecte d’enquitranat, el més car de tot
és el trasllat de la maquinària. No
entenem perquè des de l’Ajuntament
no s’ha repassat alguns carrers que
estan en molt mal estat, com per
exemple el carrer Poliesportiu, sobretot tenint en compte que les màquines varen arribar fins a la cantona-
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da! Dels que estan pavimentats i dels
que no tenen ni ciment, en parlarem
més endavant.
Per altra banda aplaudim la idea
de la promoció del mercat dels diumenges. Bé, la promoció dins la pròpia ciutat, perquè l’únic flamant cartell és a l’entrada per la carretera
d’Agramunt, i no n’hi ha cap més!
Potser caldria demanar algun permís
a Carreteres (sabem que no és fàcil...) per tal de posar-los a totes les
entrades de la variant, així ningú s’ho
passaria de llarg! També proposem
afegir-ne un al costat del que hi ha a la
carretera de Tremp, o bé substituir-lo.
Volem felicitar també la feina feta
i la bona idea de tenir una cap de
premsa. Per fi el municipi surt de
tant en tant a les notícies. Però la

nostra pegunta és: qui s’ocuparà
d’aquesta feina quan a la persona
que ho fa actualment se li acabi el
contracte? Un regidor, per evitar
més costos? O bé tornarem a quedar en l’anonimat?
Finalment ens agradaria fer una
proposta de cara a la recuperació de
velles tradicions, és possible tornar
a ballar el ball de la Raimundeta, per
exemple, per la Festa Major? Tornarem a veure els castellers al carrer
Bisbe Berbaus? I els carros guarnits
per les Caramelles?
Només ens queda desitjar-vos
unes bones festes nadalenques i
un millor any 2012.

Agrupació Local d’Artesa de Segre

Pròsper 2012 i “altres” coses
stem en temps de festes nadalenques, de retrobaments
familiars, dies plens d’esperança, la mateixa que han dipositat
la major part dels ciutadans en el
Partit Popular, el qual ha iniciat un
nou govern al servei de tots els espanyols. Nosaltres, volem donar les
gràcies a totes les persones del nostre municipi que van dipositar la seva
confiança en el nostre partit, estem
convençuts que no els defraudarem.
Reprenent les festes de Nadal,
des del Partit Popular ens preguntem si no s’ha trigat massa a penjar la il·luminació nadalenca als
nostres carrers. Se n’han ressentit
econòmicament els nostres comerços per la falta d’il·luminació? Els
estudis de consum demostren que
uns carrers ben guarnits i alegres
inciten clarament el consum. Un
exemple ben clar és l’eix comercial
de Lleida, en el qual durant el pont
de la Puríssima ja tenien tots els
llums posats i els carrers estaven
de gom a gom. Perquè nosaltres
creiem que tota despesa destinada a impulsar els nostres comer-
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ços no és despesa sinó inversió.
I ja que parlem de despeses i
inversions, podríem comentar l’última modificació del pressupost
municipal de l’any 2011. Una modificació on la paraula reina és “altres”, (altres contractes, altres serveis, altres remuneracions, altres
depeses, etc...). Ja tenim prou feina en pagar-ne “uns” que ara n’afegim “d’altres”! Ara fora bromes, altre cop més es demostra la falta de
transparència en els comptes municipals, fet que ens preocupa i que
s’està convertint en un mal costum
de l’actual consistori municipal.
Tot seguint amb els últims esdeveniments municipals, la propera
obra d’envergadura que finalitzarà
en breu, és l’ampliació del CAP,
obra subvencionada per la Diputació de Lleida i la Generalitat de
Catalunya, una obra de la qual ens
beneficiarem tots els veïns del nostre municipi. A més, és d’agrair que
almenys una de les grans obres del
nostre municipi es comenci i s’acabi dins d’una mateixa legislatura.
Com a desig de prosperitat pel

2012, esperem que la particular “Sagrada Família” situada a la plaça del
Ajuntament, s’acabi en la major brevetat possible, tot i que es rumoreja
que per Pasqua ja ha de funcionar...
seran més ràpids que Gaudí?!
A principis d’aquest mes ens va
visitar el programa “Divendres” de
TV3. Un programa que ha ajudat a
conèixer el nostre municipi a tot
Catalunya. Es va potenciar la cultura, la gastronomia, el turisme i
altres àmbits d’interès d’Artesa de
Segre, i el divendres ens van convidar a assistir com a públic al plató del programa. De ben segur que
aquesta visita serà beneficiosa en
els propers temps a tot el municipi.
I ja per acabar, tots els que formem part dels Populars d’Artesa de
Segre, us desitgem unes bones
festes envoltats de la família i els
amics, un pròsper 2012 i la voluntat que entre tots unim esforços per
tirar endavant el nostre municipi.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre
la
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Desembre de 1986
a revista compleix el seu cinquè aniversari i es renova.
Consell de Redacció: Joan
Aranès Clua*, Josep M. Espinal
Aubet, Jesús Martí Fernàndez,
Eusebi Guimet Berengueres,
Bartomeu Jové Serra*, Ignasi
Mases Armengol*, Ramon Orpinell
Vilaroig, Teresa Serentill Brescó i
Daniel Xixons Ribalta. Col·laboradors: Jaume Armengol, Brunet d’Artesa, Joan Clua, Joan Mallol, Ferran Sánchez, Jesús
Santacreu, Pere Serra i Sícoris.
Consell d’Administració: Josep M.
Martínez Casas* i Ramon Regué
Montserrat*. Fotos: Sisquet i Joan.
Composició: Magda Fontanet Ribera i Montserrat Solé Antonijuan. Les
persones assenyalades amb l’asterisc són les que s’han mantingut
des del principi.
PORTADA. Un parell de fotos
amb el president Pujol lliurant premis a l’Institut de Formació Professional d’Artesa il·lustren la portada
d’aquest mes.
EDITORIAL. Balanç nadalenc és
el títol que serveix d’excusa per a
parlar de la renovació de l’equip
humà de La Palanca, però també
és el típic repàs de com van les
coses arreu del món i a casa nostra. Acaba desitjant als lectors “Com
a tòpic irrenunciable (...) un bon
Nadal i un feliç Any Nou”.
LOCAL. En aquesta ocasió la
Informació Municipal no es limita a
recollir la relació de factures i de llicències d’obres (només 2) aprovades en el mes de novembre, sinó
que inclou el text Sobre l’agricultura de muntanya, on s’explica els
termes legals pels quals un terme
municipal pot ser declarat zona de
muntanya i també que en el Ple de
11-07-1986 es va demanar la declaració com a zona de muntanya
d’una part del terme municipal
d’Artesa, acollint-se a alguns aspectes de la normativa vigent.
Poques informacions en el Noticiari Local. Destaca la decisió de la
Generalitat de destinar 5 milions de
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ptes. a la carretera C1313 pel que fa a la
travessera d’Artesa.
Per altra banda, es fa
especial èmfasi a la
participació de dos
col·laboradors de La
Palanca,
Ferran
Sánchez i Rossend
Marsol, en un programa de TV3 de força
audiència: Vostè jutja. Finalment, una
bona part del noticiari va dedicat a l’Institut de FP, que havia
recollit 2 premis
CIRIT de la mà del
president Pujol el 13
de desembre. També
es fa esment de diversos premis d’investigació obtinguts
anteriorment per
l’institut i de diferents
activitats que duu a
terme.
CAMP. Pla Integrat de Desenvolupament Agrari per al secà de la
Noguera és el títol de l’article que
ens presenta el primer capítol de
les conclusions dels estudis realitzats sobre el tema. En aquesta primera part es parla de la diagnosi
de la comarca, que al final es resum així: Cal fomentar la integració dels joves a les empreses agràries, lluitar contra les adversitats del
clima, millorar l’alternativa de conreus, incrementar els rendiments
unitaris, millorar l’organització de
les empreses, augmentar el valor
afegit dels productes (participació
en la industrialització i la comercialització) i pensar en recursos complementaris (turisme).
NADAL. L’article El Nadal etern...
ahir, avui, sempre, del recordat
Sícoris, ens transporta en el temps,
ja que fa esment d’aquells nadals
en què l’endemà de Sant Esteve a
Artesa tenia lloc la Fira de Nadal.
En ella es contractava els mossos
per a tot l’any, “els d’aixada i els de

mules”. Francament interessant per
als que ens agraden les tradicions.
OPINIÓ. Daniel Xixons fa un crítica, sense títol, per tal de “...posar
de manifest la impressió que hom
té de poc acolliment dels diversos
corrents d’opinió...”, en relació al
contingut de la revista. Observo que
Xixons apareix com a nou membre
del Consell de Redacció.
CANÇÓ. En les pàgines centrals,
Antoni Garí i Teresa Serentill ens
ofereixen una interessant Entrevista a Raimon, realitzada amb motiu
de la seua actuació a Balaguer el 5
de desembre. La primera part és
una original descripció del desenvolupament del recital, intercalant
comentaris amb fragments de les
cançons interpretades. Després
trobem el contingut de l’entrevista,
una primera part de la qual fa referència a la vessant artística, mentre que el final és clarament polític:
“Jo dic País Valencià i la bandera
és la quatribarrada”.
NADAL. Un altre article sobre
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aquest tema, ara de Jesús Martí:
Nadal... temps per a pensar? El
contingut, però, molt diferent de
l’anterior, ja que es tracta d’una crítica sobre l’evolució del Nadal i sobre el materialisme.
CINEMA. Miquel Mota ens parla
de la por en el cinema i distingeix
tres tipus de pel·lícules: cinema de
por, cinema de terror i “thriller”. A
partir d’aquí comenta algunes de
les pel·lícules i dels directors més
destacats del gènere.
LA GUERRA CIVIL. Quelcom
més sobre la Guerra Civil (i 3) és
la tercera i última entrega sobre
aquest tema. En una primera part
se’ns presenta una petita mostra
de les actes dels arxius municipals d’abans i després de la guerra, on les diferències van més
enllà del simple fet d’estar redactades en català i castellà respectivament. La segona part se centra en els primers anys de la postguerra, principalment en els consells de guerra, i ens recorda que
Artesa va ser “adoptada” (pel
Caudillo, recordeu) per un Decret
de 13-03-1942.
PREMSA. La Palanca ingressa
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a l’ACPC ens informa d’aquest fet,
tot i que no hi figura la data. Sí que
es parla de l’assistència a l’assemblea de l’Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC) celebrada a Lleida el 13 de desembre.
DE LA VELLA ARTESA. L’auca
del nostre poble (o d’Artesa, segons
els mesos) del Brunet d’Artesa continua amb l’acurada descripció, iniciada el mes anterior, de la representació de l’obra de pastorets
“L’estel de Natzaret” a càrrec de la
secció dramàtica de la Dàlia Blanca, incloent-hi fragments de diàlegs
i de cançons. Pel que fa a la resta,
només parla de Cal Victo.
ALPINISME. L’activitat alpinista
del CENG és un nou article de Joan
Aranès i Clua (CENG). En aquesta
ocasió ens explica l’evolució de les
activitats del grup des de les primeres xerrades a la terrassa del Bar

Moles, l’estiu de 1978, fins a la consecució de diferents projectes, cada
vegada més ambiciosos. En acabar, fa una crida a la participació i
desmenteix que “la muntanya és
cosa de mascles”. Acompanya l’article l’única foto de tota la revista,
exceptuant la portada, tot i que costa de distingir les persones que hi
apareixen.
CARTES A LA REDACCIÓ. Un
breu carta signada per “Un lector”
corregeix una dada apareguda en
la revista anterior respecte a la
Guerra Civil.
HUMOR. Els personatges
Quimet i Cosme tanquen el contingut de les pàgines d’aquest mes
amb tres acudits de temàtiques diferents.
CONTRAPORTADA. La Palanca
desitja un “Bon Nadal” als seus lectors amb un dibuix que ocupa la
pàgina sencera i del qual no en
sabem l’autor. Es tracta del Pare
Noel que es dirigeix cap a Artesa
amb el seu trineu arrossegat per
rens, que porta carregat de “palanques”.
Ramon Giribet i Boneta

Efemèrides a recordar de l’any 1986
- 13 de desembre: L’Institut de FP d’Artesa recull 2 premis CIRIT.
- Desembre: La Palanca celebra el seu cinquè aniversari. El número 0 va aparèixer el desembre de 1981.
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La primera vegada
stàs neguitós, nerviós,
sorprés, encuriosit... Per primera vegada estàs a punt
de tenir una experiència que no
saps com anirà, si seràs capaç de
rendir el que esperes i que els altres esperen. Això et produeix un
neguit, uns nervis que es fan força
evidents. La curiositat es perd quan
ets al moment de començar. Vinga,
som-hi! Les 9:00 del matí,
comença la marató de
Donòstia.
El 27 de novembre del
2011 era marcat al calendari. El Ruben, insistentment, havia aconseguit
engrescar-m’hi. Plegats
anem buscant nous companys i companyes que
vulguin compartir aquesta experiència. Tot va ser
debades. Només ens va
acompanyar el que sempre està disposat a donar
un cop de mà: el nostre
president, l’Antonio.
Si per a nosaltres és la primera
experiència amb els 42.195 m, per
a l’Antonio és la vintena, tot un experimentat. Tenim el suport de
l’Helga i la Fina. Mai els hi agrairem
prou. La infraestructura és completa, els dies s’acosten i la seguretat
i la incertesa es van combinant, depenent de l’estat d’ànim.
Tres setmanes abans reservem
els dorsals i l’hotel. Som cinc, doncs
dues habitacions. Sortim el dissabte 26 a les set del matí. A les dotze
ja som a l’hotel, molt acollidor i agradable. Tot va bé, no es tracta d’estar incòmode. Al migdia sortim a
donar un volt per la “Concha” i mirem d’endevinar per on passa la
marató.
Tot voltant per la ciutat, una senyora gran ens para: “Sois catalanes”. Doncs sí, senyora, expliquem
al que venim i molt amablement ens
acompanya fins a un restaurant
d’allò més autòcton. Vàrem dinar
de meravella: força menjar, dues
ampolles de vi... i desapareixen to-
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tes les pors, fins i tot el mal de coll
del Ruben.
A les sis del matí, amunt; a les
set, esmorzar; a les nou ja som a
la línia de sortida (bé, un grapat de
metres endarrerits). Els bons van
al davant, nosaltres –és clar– al
darrera. El temps no és important,
només volem acabar i, si pot ser,
amb elegància.

Els primers vint quilòmetres els
fem els tres junts. A partir d’aquest
punt jo vaig perdent ritme i ells dos
van tirant. D’això es tracta: cadascú al seu ritme i jo tranquil; primer
perquè no em veig amb cor d’anar
més ràpid del que puc anar i, segon, els meus companys –més
forts– no aniran pendents de mi.
Acabo fent una bona part de la
marató sol, lluitant amb mi mateix,
amb temps d’observar el voltant, o
sigui les cares dels altres corredors.
Sempre som els mateixos, ara tu
em passes, ara sóc jo, ara et dono
un glop d’aigua, ara unes paraules
d’ànim.
Al km 36 trobo un noi assegut al
voral, es queixa del turmell, no pot
més. Li faig un crit: “Joder, colega,
no vas a dejarlo ahora”. “No puedo
más, me duele mucho”. “Nada,
nada, vamos”. Fem dos quilòmetres junts, tranquils, molt tranquils,
però satisfets. Desprès torno a córrer tot sol, força animat. He tornat
a agafar el ritme, ja no hi ha qui em

pari. Si durant la segona meitat de
la cursa em van passar molts participants, ara sóc jo qui en passa una
vintena. Això no és important, només tinc ganes d’acabar, de felicitar els companys que m’esperen a
l’arribada, d’agafar la samarreta i la
medalla que certifiquen haver acabat aquesta mítica distància, donarli un petó a la Fina, que ha patit molt
més que jo, i agrair la
seva solidaritat.
Quina alegria, tot s’ha
acabat, un somni realitzat
que sempre anirà amb
mi. Potser n’hi hagin d’altres, però aquesta és la
primera vegada. No recordem sempre la primera vegada? Potser no és
la millor, però ben segur
és la més recordada.
Per als amants de les
estadístiques, us diré que
el meus companys van
fer 3h 43’ i jo 30 minuts
més. Ja sé que potser
algú dirà que amb aquest temps no
val la pena fer una marató. Bé, a
mi no m’interessa aquesta opinió,
ni la persona que la faci, jo sóc feliç.
Coincidint amb aquesta cursa es
va celebrar la mitja marató de
Tarragona, on la presència de corredors d’Artesa de Segre va ser
nombrosa. No voldria oblidar ningú, per tant no els anomenaré, però
destacaré la participació de la
Maite, el Ferran i el Velasco, per ells
també era la primera vegada. Felicitats.
Artesa té neguit de córrer, és per
això que el CUDOS està preparant
per l’últim dia de l’any una Sant Silvestre, prova que se celebra normalment la nit del 31 de desembre.
Nosaltres, però, la correrem al matí.
Animeu-vos a participar a aquesta
festa. No és una cursa i està oberta a totes les edats.
Ramon Gutiérrez
CUDOS
la
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A Rosa Cuders Jou
Benvolguda Rosa, sempre és molt
trist acomiadar una persona que
durant tants anys ha ajudat tothom;
moltes persones que en tu han pogut trobat aquella ajuda que, en
moments molts crítics de salut, necessitaven el més gran suport.
Vaig llegir el teu comiat en una
passada edició de La Palanca i la
veritat és que m’arribà al fons del
cor. És molt dur deixar el teu poble
on has crescut, on has après una
feina i on el que més t’agradava era
poder servir a la teva gent.

Però no dubtis pas que a Artesa
has deixat una forta petjada i també
un gran record. Tots, per moltíssima
sort, sabem qui és la Rosa del CAP i
això esperem que et sigui de gran
satisfacció. Moltes vegades no cal
allargar-se per donar explicacions de
com és una persona, quina és la seva
trajectòria professional o altres virtuts
que pugui tenir; perquè en tu, una
sola expressió pot resumir-ho tot: “ets
una gran persona” i et desitgem que
et vagi molt bé en la teva nota etapa
de treball i la nova localitat on t’han

destinat.
Jo tan sols vull dir-te que, en nom
de tots aquells que ara segurament
deuen pensar que haurien d’haverte respost a la teva carta de comiat
i no han pogut fer-ho bé per feina,
bé perquè no els és fàcil escriure o
d’altres motius, en nom de tots:
moltes gràcies, Rosa, per havernos ajudat durant tants anys i per
com, tu dius, estar al nostre costat.
Una forta abraçada i sort!

Ponts o Agramunt, els seients que
s’utilitzen en el concert es deixen a
la gent sense cap problema.
I se’ns va dir que si no ens alçàvem, cridarien els membres de
seguretat del pavelló, i hi van anar a
parlar. També se’ns va dir perquè no
compràvem “palcos”, però en dema-

naven 75 euros. És clar que és massa car si dels sis seients, tres s’han
d’estar d’esquena als músics.
Cal reconèixer que això no va
tornar a passar ni als balls de dissabte ni de diumenge.

Iolanda Masanés

Protesta
Durant el ball de Festa Major del
divendres a la tarda, alguns membres de la Comissió de Festes ens
va demanar que ens alcéssim dels
seients que ocupàvem, que eren
les cadires que s’havien utilitzat en
el concert.
A tots els pobles de les rodalies,

Vols rebre informació de les activitats
que es realitzen a Artesa de Segre i municipi?
Ajuntament d’Artesa de Segre

Magí Melgosa

Envia’ns un correu a
turisme@artesadesegre.cat
o a través de la pàgina web
www.artesadesegre.cat
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de novembre
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (7 de novembre) i extraordinari (21 de novembre)
S’acorda desestimar l’al·legació
presentada pel Sr. Joan C. Eroles
Solanes, en representació del Grup
Municipal de CiU, en relació amb
l’expedient d’aprovació del compte
general, així com s’aproven els
comptes generals del pressupost
municipal i de l’emissora municipal
de ràdio, exercici 2010.
A favor: 7 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CiU)
S’acorda adjudicar a Caixabank SA
la concertació de l’operació de
préstec a llarg termini per un import
de 595.000 euros per al finançament de les actuacions: mobiliari
biblioteca, sala polivalent i dependències municipals annexes del
Casal Cultural, Casal Cultural 2a
fase i Túmul megalític de Seró.
A favor: 7 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CiU)
S’acorda adjudicar a BBVA SA la
concertació de l’operació de préstec a llarg termini per un import de
365.287 euros per al finançament
de l’actuació “Espai Transmissor
del Túmul Megalític de Seró”.
A favor: 7 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CiU)
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obra:
- Certificació núm. 8, per 15.291,65
euros, de l’obra “Escola de Música”
realitzada per Carrers i Obres SL.
- Certificació núm. 3, per 16.243,42
euros, de l’obra “Reforma i condicionament interior de la Casa Consistorial d’Artesa de Segre” realitzada per Construccions Montsec
SCCL.
- Certificació núm. 7, per
229.764,99 euros, de l’obra “Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària” realitzada per Carrers
i Obres SL.
42 la Palanca

S’acorda, per unanimitat, aprovar
l’acceptació dels ajuts i normativa
de les actuacions incloses en el
PUOSC 2011 de les obres següents:
- Pavimentació de l’accés a les
masies de Vall-llebrera. Subvenció:
17.471,67 euros (MN)
- Bàscula municipal, cobriment del
dipòsit, enllumenat públic al carrer
Calvari i arranjament de la teulada
de l’església a Seró. Subvencions:
60.000 (MN) i 53.500 (DL).
- Construcció local social, bar-restaurant i vestidors piscina a
Alentorn. Subvencions: 100.000
(ET) i 60.000 (MN).
- Mobiliari Biblioteca, sala polivalent i dependències municipals annexes del Casal Cultural. Subvenció: 385.255,82 (PG).
- Pavimentació del nucli antic, plaça Major. Subvenció: 62.851,30
(PG).
S’aprova, per unanimitat, la concessió del servei d’abastament d’aigua
a Alentorn a favor de l’empresa
SOREA SA.
S’aprova, per unanimitat, la Moció
sobre l’Associació d’Ajuntaments
per la Independència.
S’aprova inicialment la modificació
de crèdit 1/2011.
A favor: 7 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CiU)

APROVACIONS FETES DURANT
EL MES
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per fer tanca de delimitació del pati
del solar situat al C/ Fassina, darrera de d’immoble situat a la Ctra.
Baldomar 12, a Artesa de Segre.
- Per enrajolar terra i arrebossar
parets de l’immoble situat al C/ Església 5, a Artesa de Segre.
- Per arrebossar la façana posterior de l’immoble situat a la Pl. Es-

glésia 12, a Baldomar.
- Per realitzar les obres pavimentació d’habitatge i revestiments de
façana, per acabar l’obra sol·licitada (exp. 60/2006) de construcció d’un edifici unifamiliar, addicionant dues plantes a cobert existent,
ubicat al C/ Major 8, a Tudela de
Segre.
- Per reformar cuina de l’habitatge
situat al C/ Calvari 39, a Artesa de
Segre.
- Per tapar forats i esquerdejar amb
morter 40 m2 de paret de l’immoble
en ruïna situat al C/ Catalunya s/n,
a Vall-llebrera.
- Per treure teules de l’immoble situat al C/ Prat de la Riba 49, a
Artesa de Segre.
- Per fer la vorada remuntable per
accedir a la porta de l’immoble situat al C/ Prat de la Riba 17, a
Artesa de Segre.
- Per treure teules i llates i col·locar
panell sandvitx color marró, de la
coberta de la cabana situada en la
parcel·la 134, polígon 4, a
Baldomar.
- Per a la reparació de la part superior d’un mur de contenció, de peces de ciment existent, del pati de
la parcel·la situada al C/ la Font s/
n, a Baldomar.
- Per fer la cuina nova, anivellar terra i enrajolar, i replanar parets de
l’immoble situat al C/ Església 27,
a Colldelrat.
- Per obrir una rasa aproximadament de 17 m de llarg per 0,40 m
d’ample i 1 m de profunditat, per a
la instal·lació d’una canonada de
gas per subministrar gas natural
canalitzat a nous clients, al C/ Balmes 23, a Artesa de Segre.
- Per a la rehabilitació i ampliació
d’habitatge unifamiliar, a l’emplaçament situat al C/ Costa la Segla 46, a Baldomar.
- Per obrir puntualment la vorera
per solucionar una avaria en la xarxa de baixa tensió, al C/ Roca del
Cudós, a Artesa de Segre.
S’aprova la llicència d’instal·lació

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
d’un gual de 3 m lineals a l’edifici
situat a la Pl. Catalunya 4, a
Alentorn.
S’aprova la següent autorització
d’escomesa d’aigua potable:
- A l’habitatge situat al C/ Enric
Granados 6 2n 1a, a Artesa de Segre.
- A l’habitatge situat al C/ Enric
Granados 6 2n 4a, a Artesa de Segre.
S’aproven les següents llicències
de primera ocupació:
- Pels 3 habitatges de l’edifici
plurifamiliar entre mitgeres, situat al
C/ Amadeu 12, cantonada C/ Eres,
a Artesa de Segre.
- Pels 7 habitatges (bx-2a, bx-3a, 1r1a, 1r-2a, 1r-3a, 2n-2a, 2n-3a), de
l’edifici plurifamiliar ubicat al C/ Roc
del Cudós 11-13, a Artesa de Segre.

S’aproven les següents llicències
d’obertura d’establiment:
- Per la instal·lació i obertura de l’activitat d’un establiment de botiga de
mobles, a situar a la Ctra. de Tremp
39 baixos, a Artesa de Segre.
- Per la instal·lació i obertura de l’activitat d’un establiment dedicat a
centre d’estètica i massatges corporals, a situar a la Pl. Progrés 2,
altell 2, a Artesa de Segre.
- Per la instal·lació i obertura de l’activitat d’un establiment d’apartament turístic situat a la Torreta
d’Anya, C/ Afores s/n, a Anya.
S’aprova la relació de factures,
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2011, que pugen la
quantitat de 666.578,61 euros.

INFORMES D’ALCALDIA
Es farà una contractació, mitjançant
el procediment de contracte menor,
de l’obra “Pavimentació del camí
d’accés a les masies de Vall-llebrera”, que té un pressupost de
25.389,89 euros, i de l’obra “Adequació de les instal·lacions d’aigua
potable a la població d’Alentorn”,
que té un pressupost de 18.209,01
euros.
S’informa sobre la desestimació de
la mesura cautelar de suspendre la
incorporació del romanent de tresoreria que consta al compte general, mitjançant un informe emès
per Secretaria-Intervenció.
Eva Maza i Batlle

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.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 25 de gener
Artesa de Segre: dimecres 25 de gener (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
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DÈRIA GASTRONÒMICA

La cuina del Muntanya
ncetem nova secció. Parlarem de gastronomia, alimentació i enologia i de tot el que
envolta això que, a més de ser una
necessitat vital, és un plaer. El fil conductor seran els restaurants i els cuiners, però també les petites empreses i particulars de casa nostra que
produeixen i elaboren aliments.
Comencem per tot un clàssic:
l’hostal-restaurant Muntanya
d’Artesa. La cuina que hi fan és la
de tota la vida: receptes tradicionals
amb productes de la terra, sense
massa floridures, però amb un resultat excel·lent. Qui vol tastar els plats
de la padrina, hi té un lloc que és tota
una garantia de qualitat, i a un preu
assequible per a totes les butxaques.
El negoci és familiar i són ja 3, les
generacions que l’han tirat endavant.
Van començar l’any 1956 l’Estanislao
Monsonís i la seva esposa Teresa
Boixadera a la carretera de Ponts, 36.
Ell al davant de la sala i ella als fogons. El restaurant és conegut popularment com cal Lao, agafant el
nom del fundador.
El restaurant va prosperar i l’any
1966 s’hi va incorporar el seu fill, el
Mariano, que s’havia foguejat en diferents locals de Barcelona. L’any
1967 es va incorporar al restaurant
el Jaume Estrada, que a la vora de
la padrina Tereseta va aprendre els
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seus trucs i actualment continua com
a fidel cap de cuina. L’esposa del
Mariano, la M. Àngels Valls va afegir-s’hi el 1973, ajudant a la cuina i
encarregant-se de la gestió de les
habitacions de l’hostal.
L’any 1975 el vell Muntanya es va
quedar petit i van decidir construir un
nou local al que llavors eren els afores
d’Artesa (cra. d’Agramunt, 84), més
gran i ampli i amb més aparcament.
L’any 2008 van reformar el restaurant
i l’hostal, on actualment tenen disponibles 23 habitacions dobles.
La 3a generació va arribar amb
l’Albert, que ha treballat al restaurant
des de ben petit i ha completat la

seva formació amb estudis
d’hostaleria a Lleida.
Els plats més significatius que hi elaboren són: la paella mixta, l’escudella,
el gaspatxo, els caragols guisats, el
pollastre rostit, el ternasco, la graellada de peix, els peus de porc a la jardinera, la perdiu a la vinagreta, la vedella rostida, el bacallà amb samfaina i
l’espatlla de cabrit al forn. El menú diari a 10,5 euros, dissabte a 12,5 i diumenge a 15 euros. El preu de la carta
oscil·la entre els 20 i 30 euros.
En definitiva, un local modern,
amb un tracte familiar i una cuina fidel a la tradició catalana.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

La recepta: Paella Mixta (per Jaume Estrada)
Ingredients per a 4 persones: 320 g d’arròs, 1 ceba, 1 pebrot vermell, 1 pebrot verd,
1/4 de conill trossejat, 300 g de costella de porc, 1 sípia mitjana, 8 anelles de calamars, 8 musclos, 4 gambes, 4 escamarlans, pèsols, oli, sal i pebre, brou de carn.
En primer lloc, daurem a la paella les gambes i els escamarlans amb un xic d’oli, i els
reservem. Fem el mateix amb la carn, que salpebrem, fins que quedi ben rossa.
Després, sofregim a foc lent la ceba amb l’oli i hi afegim el pebrot a trossos petits.
Seguidament, la sípia trossejada i les anelles de calamars. Als pocs minuts de cocció, hi incorporem la carn que havíem reservat i l’arròs, i els barregem amb el sofregit, per tal que el gra quedi solt i agafi el gust. A continuació hi fiquem el brou ben
calent, entre el doble i el triple del volum d’arròs, segons ens agradi més o menys
caldós. Als deu minuts de cocció, hi afegim els pèsols i el marisc. L’últim toc el
podem donar al forn, uns deu minuts més. Per guarnir, posem unes tires de pebrot
escalivat i uns gallons de llimona. La paella ja està a punt de menjar.

Sobre l’arròs
L’arròs és un dels aliments més universals. És un cereal que aporta energia (hidrats de carboni) i que necessita molta aigua
per a ser cultivat. El seu origen el trobem a l’Àsia meridional; a la Xina ja es consumia fa uns 7000 anys. A Occident, però, no
va ser introduït fins al segle VIII dC, pels àrabs, que n’estengueren el seu cultiu. La primera referència escrita sobre l’arròs a
Catalunya apareix al Llibre de Sent Soví (1324), receptari pioner a la Península. La paella té centenars de versions, amb
carn, peix, bolets, hortalisses, etc. És un reclam gastronòmic que té molt èxit i agrada a tothom.
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IMATGES D’AHIR

L’Estudiantina de Carnaval. 1957

ant sols feia 18 anys que
s’havia acabat la Guerra Civil i les festes de Carnaval
estaven prohibides. L’administració
posava traves als organitzadors. La
gent volia fer el Carnestoltes semblant al model d’abans de la guerra i, per l’altre costat, s’havien de
celebrar les festes sense màscares
i sense disfresses. Per decret, els
que manaven no deixaven fer el
Carnestoltes com abans.
En aquell any –era igual l’any
anterior que l’any següent–, els nois
i noies es van disfressar sempre a
cara descoberta, depenia de la imaginació de cadascú. N’hi havia que
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es disfressaven de pagès, o amb
un barret de Napoleó, etc. Així, més
o menys mal o ben vestits, tot el
jovent de llavors es trobava al tard
en una sessió de ball al Cafè del
Cadiraire, on s’havia llogat una orquestra, generalment de músics de
casa, per acabar la festa.
Ho organitzaven gent d’Artesa
amb iniciatives carnestolenques.
Eren el Francesc Camats Rebolleda, l’avi Camats; el Rossendo
Marsol de cal Bepeta, entre altres.
Les noies de l’Estudiantina són,
començant per l’esquerra: la
Magda Ariet de cal Jan, que viu a
Agramunt; la Julita Colom, de cal

Puig de Galí; l’Anita, de cal
Baltesar; la Natàlia Tarré, de cal
Mussoles; la Filo Ferrer, de cals
Xolladors; la Josefina Herrero, filla
d’un Guàrdia Civil (la noia parlava
bé el català); la Francesca Riart, de
ca l’Estrella; i l’Assumpció Rigat, de
cal Pere Blanc, esposa de Josep
Pallarés.
Tot i les dificultats legals, el jovent feia el possible per a gaudir
de les festes més significatives. La
foto està feta al davant de cal Patac, a la plaça Major.
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per Magí Serra i Piqué

Fe d’errates
Tot i la fe d’errates publicada el mes passat, resulta que en la foto de fa dos mesos encara ens havíem
descuidat M. Carme Guiu (és la foto de la canalla de la carretera de Tremp). Demanem disculpes i, al
mateix temps, agraïm les informacions que ens arriben per tal de complementar la informació.
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La branca de Ràngers i Noies Guies del CAU va organitzar una recollida de joguines, aliments i material
escolar en què van col·laborar més d’un centenar de famílies. (Foto: Ajuntament d’Artesa de Segre)

