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En marxa l’Espai Transmissor del megàlit de Seró

Palanca

La important troballa prehistòrica de Seró,
a causa de les obres del canal SegarraGarrigues, es pot convertir en un pol
d’atracció cultural i turístic. L’inici de les
obres de l’Espai Transmissor és imminent.
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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.

5, 6 i 8 de març:
Festes de Carnaval (veure pàg. 37)
9 de març:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer
i Viladot, L’hora del conte per a nens i nenes de P3
(veure pàg. 19)

GENER
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 2:Iris Porta i Ros, filla de Pere i d’Ester
dia 16:Alice Jou i Lapeña, filla de Jaume i d’Elisabeth
dia 25:Alex-Marinel Tirban, fill de Marinel i de Daniela
dia 26:Joao-Gabriel Riberior Mendes Ribeiro, fill de
Franklin Alair i d’Ana Lucia
dia 29:Reneta Krunova Dimitrova Bogomilova, filla
de Krum i de Silvya
Defuncions:
dia 2:Montserrat Nogués i Sirvan (81 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 9:Lluïsa Tarroja i Solé (84 anys),
natural de Baldomar
dia 15:Josep Armengol i Trepat (96 anys),
natural de Baldomar
dia 17:Cèlia Bellmunt i Vilallonga (87 anys),
natural de Pomerols (França)
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 26:Maria Boliart i Eroles (88 anys),
natural de la Vall d’Ariet

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
GENER
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
3,3°
Temperatura màxima:
16,7° (dia 7)
Temperatura mínima:
-8,7º (dia 23)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
23,2 mm (dia 28)
Total precipitacions:
26,9 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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3
14 mm (dia 27)
18 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
3,9°
Temperatura màxima:
17,2° (dia 7)
Temperatura mínima:
-9º (dies 23, 24 i 26)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
14 mm (dia 28)
Total precipitacions:
15 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
2,3°
Temp. màx. i mín.:
manquen dades
Precipitació màxima:
12,4 mm (dia 28)
Total precipitacions:
16,9 mm
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Escalfant motors
Sembla que va ser abans d’ahir, però la realitat és que en fa quatre
anys i ja hi tornem a ser: el proper 22 de maig tenim altre cop eleccions
municipals. Es tracta sens dubte de les eleccions més properes a la
ciutadania i aquelles en què l’índex de participació acostuma a ser més
alt, perquè la gent s’hi sent més implicada o identificada.
Després de les especulacions típiques dels darrers mesos, durant
els quals s’han sentit comentaris i notícies de tot tipus, a poc a poc el
panorama es va clarificant. Això sí, a l’espera de veure les candidatures
definitives publicades al butlletí provincial, que és el que va a missa.
Pel que fa als municipis de la rodalia, la notícia més rellevant la trobem a Cubells, on sembla que l’històric alcalde Josep Roig (CiU) no es
tornarà a presentar. Respecte a Alòs, Foradada i Vilanova, tot apunta
que els actuals alcaldes repetiran com a candidats. Altra cosa són la
resta de candidatures. Amb les llistes obertes d’Alòs i Foradada, fins i
tot ens en podem trobar de les anomenades “candidatures fantasma”.
Tot plegat, però, pendent de les confirmacions definitives.
Respecte al municipi d’Artesa de Segre, aquest mes publiquem dos
textos enviats per ERC i el PSC on queda clar qui són els seus
alcaldables: Mingo Sabanés i Joan Fontanet, respectivament. Quant al
PP, es veu que hi haurà una candidatura amb cares joves, però no
tenim notícia fidedigna del cap de llista, que podria ser l’actual responsable del partit a Artesa. En el cas que així sigui, només faltaria per
determinar el darrer candidat o candidata, el de CiU. Si bé s’especula
molt amb què Domènec París tornarà a ser-ho, no hi ha res confirmat.
No es detecten altres moviments que puguin donar a entendre la
formació d’altres candidatures, per la qual cosa el més probable és que
els 11 regidors d’Artesa s’hagin de repartir entre les quatre formacions
esmentades. Per si a algú li falla la memòria, el repartiment de 2007 va
ser de 5 regidors per a ERC, 4 per a CiU i 2 per al PSC. El PP es va
quedar sense representació.
Un altre fet destacable d’aquest mandat municipal han estat les tres
dimissions que s’han produït (1 d’ERC i 2 del PSC). Aquestes dimissions, que se sumen a altres de mandats anteriors i que es reparteixen
entre les diferents candidatures, ens fan pensar que la tasca de regidor
o regidora no ha de resultar fàcil. És clar que asseguts al bar o fent-la
petar al mercat, per posar un parell d’exemples, aparentment resulta tot
molt més fàcil.
Com a curiositat, les dimissions de l’actual mandat han provocat el
trencament de la paritat que s’havia aconseguit per primera vegada al
municipi. Després de les eleccions de 2007, Artesa comptava amb 6
regidors i 5 regidores. Ara són 7 regidors i 3 regidores.
Una cosa que tampoc ens ve de nou és la realització de determinades actuacions d’última hora que segurament es podien haver fet abans
(com per exemple pintar algun equipament municipal, potser perquè és
un dels treballs més vistosos, més ràpids i barats de fer). Es veu que la
proximitat de les eleccions reactiva la memòria i desperta els sentits
dels responsables municipals.
Per acabar, sapigueu que a les pàgines centrals trobareu una entrevista
a l’actual alcalde d’Artesa, com ja vam fer fa quatre anys amb l’anterior
batlle. Mentrestant, les candidatures continuen escalfant motors.
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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En marxa l’Espai Transmissor del megàlit de Seró
l dia 4 de gener, es va fer la
primera presentació de l’Espai Transmissor del túmul
megalític de Seró, on es va explicar la tipologia, la decoració i la importància de les esteles trobades a
principis de l’any 2007 mentre es
construïa una de les canonades secundàries de la xarxa de distribució de reg del sistema SegarraGarrigues a Seró.
La presentació va tenir lloc a les
Escoles Velles de Seró i va anar a
càrrec de Joan López, arqueòleg
de la Universitat de Lleida i director
de l’excavació d’aquesta troballa i
que porta aquest projecte dins de
l’Ajuntament.
El 17 de febrer, es va fer la segona presentació, en la qual es va
exposar el projecte de l’Espai
Transmissor del Túmul Megalític de
Seró a càrrec de l’arquitecte Toni
Gironés.
Es va comptar amb l’assistència
de Ramon Ten, responsable del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del
Departament de Cultura; Josep Castells, responsable de la Secció d’Informació i Estudis del mateix departament; Mingo Sabanés, alcalde
d’Artesa de Segre; Carme Alòs, directora del Museu de la Noguera;
Joan López, juntament amb altres
arqueòlegs i restauradors; així com

E

La Cooperativa factura 56 M
La Cooperativa d’Artesa va tancar el 2011 amb beneficis, malgrat la crisi del sector porcí. Les
dades les va fer públiques el gerent Ricard Purroy en l’assemblea
anual de socis celebrada el 21 de
gener. Va indicar que la facturació del 2010 va ser de 56 milions
d’euros i el resultat brut d’explotació de l’empresa abans de
deduir-ne els interessos financers, les amortitzacions i l’impost
de societats, va arribar als 1,4
milions d’euros. Va qualificar la
dada de bona, fruit de la reestructuració organitzativa de l’entitat.

dels veïns de Seró.
Toni Gironés va explicar el contingut de l’equipament que està previst que es comenci a construir a la
primavera i que abans de final d’any
ja podria entrar en funcionament.
També es va comentar la importància de les restes que conservarà aquest espai, que el convertirà
en un pol d’atracció a visitants moguts pel turisme cultural o estudiosos especialitzats en la matèria.
L’equipament està dotat primerament d’un ampli vestíbul. A continuació hi ha un espai polivalent on
s’hi podran realitzar d’altres activitats externes. També hi haurà serNo obstant, va recordar que la Cooperativa encara ha de dotar part
de les pèrdues generades per
L’Agudana. L’empresa d’Artesa ha
centrat la seva activitat en la producció de pinso (170.000 tones) i
compta amb 570 socis i 52 empleats. Va destacar l’impuls donat al
Celler del Montsec, que va exportar els seus vins a països com
Anglaterra, Brasil i Alemanya i va
produir prop de 600 mil litres de vi.

Detinguts per robar en una
masia de Comiols
Els Mossos van detenir a finals de
gener tres persones acusades de

veis i espais d’emmagatzematge.
Dins del equipament s’habilitarà
un espai on es pugui contextualitzar
la vida productiva d’aquest territori, un espai on es puguin vendre
productes de la terra (per exemple
el vi) i un espai per projeccions.
El recorregut fins a les esteles
serà a través d’un espai expositiu
que introduirà en la matèria a través d’informació gràfica, escrita i de
restes arqueològiques trobades al
jaciment (autèntiques o reproduccions). Desprès s’inicia l’accés a la
cambra de les esteles que només
es podrà visitar en hores de llum,
ja que s’intentarà que la llum sigui
natural i entri per les peces calades de construcció de la cambra.
A mesura que s’anirà fent el recorregut per arribar a la cambra de
les esteles, es descendirà de nivell
sense quasi notar-ho.
Aquest espai serà de fàcil manteniment i tindrà una superfície
d’uns 400 m2. L’entorn de l’edifici
serà una zona boscosa per a descans, amb ombres.
Els materials utilitzats en la construcció seguiran l’estil de les construccions del poble de Seró.
L’alcalde va comentar que està
previst que l’obra s’adjudiqui a l’empresa constructora a principis de
març.
robar diversos objectes d’una
masia situada a Comiols (Artesa
de Segre) valorats en 5.600
euros. Es tracta de dos dones i
un menor que presumptament
van cometre els fets a mitjan de
desembre i van ser detinguts arran d’una investigació policial. De
la masia van endur-se una barca
tipus “Zodiac”, un motor, una barbacoa, una bicicleta i una taula
de surf. Les dues dones, una veïna d’Artesa de Segre i l’altra de
Torrefarrera, ja tenien antecedents policials. Amb la detenció,
la policia catalana va poder recuperar el material robat.
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Dolç record al poble de Tòrrec
om ja vàrem explicar en una
passada edició de la revista, el 23 de maig de l’any
2009, uns veïns molt especials visitaven el poble de Tòrrec. Eren els
besnéts de Jaume Puigpinós,
Rodrigo i Gastón, residents a Santa Fe (Argentina) i que varen venir
cap a Catalunya per conèixer les
seves arrels.
Jaume Puigpinós era descendent de Cal Bisbe de Tòrrec i, amb
17 anys, amb el seu germà Salvador varen emigrar cap a l’Argentina. Allí, el Jaume es va casar i tingué la seva descendència.
Ara, la seva família ha volgut trepitjar novament la seva terra natal.
En aquest cas, el 23 d’octubre de
l’any passat, la seva néta Sílvia
Puigpinós, va tornar a venir a
Catalunya per fer una visita a
Tòrrec, veure la casa on va viure el
seu avi i reunir-se amb bona part
de la família Puigpinós.
Passant una agradable estona
amb la Sílvia, coneixem alguns aspectes del viatge i petits detalls de
la història de la família:
- Sílvia, quan té lloc la teva primera visita a aquesta terra?
Va ser durant el març de 1980,
quan tenia 27 anys, llavors va ser
la primera vegada que estava en
terra catalana. Fou extraordinari!
Vaig realitzar el meu primer viatge
a Europa juntament amb unes amigues i des de Barcelona, jo sola,
vaig emprendre viatge cap a Artesa
de Segre, sense saber massa amb
el que m’anava a trobar. Però desitjava tant conèixer els llocs tan
estimats pel meu avi, que amb molt
poques dades i quasi sense avisar,
vaig trucar a la porta d’un dels cosins del meu pare que vivia allà. Es
produí una gran sorpresa quan
m’obriren i em vaig presentar: “Sóc
la néta d’en Jaume Puigpinós!”
En els meus plans estava aquella mateixa tarda anar al poble, però
ells amablement em varen convidar a quedar-me fins l’endemà i
anar a veure Tòrrec, entrar a la

C
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casa on va viure el meu avi, desco- xen a Catalunya i, més concretabrir pels meus propis records, veri- ment, al poble que el va veure néificant que davant meu hi havia les xer, Tòrrec.
coves de les quals el meu avi en - Els veïns...
feia sempre referència, emocionat L’altre cop que vaig estar a Tòrrec
i recordant el seu lloc preferit on vaig trobar algunes persones que
jugava quan tan sols era un nen.
em varen parlar d’en Jaume i molt
Allí en front meu, es trobava el bé per cert, també del seu esforç i
barranc de La Vansa, confirmant en el seu triomf a l’Argentina. Ara, en
la meva memòria les nombroses aquest viatge i per falta de temps,
històries que tantes vegades li feia no he pogut veure molta gent.
repetir al meu estimat avi!
- Quina curiositat sobre ells t’ha
commogut més?
- I ara retornar...
Tornar després de tants anys i de Que continuïn preferint viure en
la càlida mà del Jacint i l’Esther, ha aquest lloc, que no es deixin conestat meravellós, perquè no ha es- vèncer per “lo global”, em sembla
tat tan sols una
visita, ells em
varen permetre
endinsar-me en
la vida profunda
d’aquell poblet i
d’entorns increïbles.
- Una dada
més, Sílvia, on
i quan va morir
el teu avi?
Va morir fa 43
anys, a l’Argentina, però el seu
cor i el record
encara seguei- Sílvia Puigipnós amb la vall de La Vansa al fons

MUNICIPIS
fantàstic!
- I sobre el teu avi?
Era tan jove quan va partir des de
la seva terra estimada fins a l’Argentina! Sempre vaig suposar que
va ser una separació dolorosa, però
a la vegada aquella il·lusió d’un nou
avenir.
Quant parlàvem els dos junts,
notava que trobava en falta el seu
poble. Tenia tantes reminiscències
de la seva mare, el seu pare i dels
germans que allí havia deixat... Es
notava un fons de tristesa, però
també amb l’extraordinària dignitat
i fermesa d’haver pogut sortir endavant, d’haver ajudat aquells germans i altres coneguts a sortir de
la pobresa que en aquells moments
es vivia a la seva terra.
- T’imaginaves el lloc tal i com
t’havien explicat?
En part me l’imaginava, però també m’ha sorprès moltíssim.
- Com ja ens has explicat, has
passat uns dies al nostre país i
després tornes cap a l’Argentina.
Allà s’hi troba la teva família i els
teus fills Rodrigo i Gastón, els
quals l’any passat ja varen visi-

tar el poblet de Tòrrec, acompanyats també de part de la vostra
família Puigpinós.
Els meus fills es varen endur un
emotiu record de tots vosaltres,
l’homenatge al seu besavi fou grandiós i us ho agraeixo moltíssim.
Varen tornar commoguts de tanta
calidesa per part de tots vosaltres i
la família Puigpinós. Però haig de
dir que també han estat tots molt
amables amb la seva mare, que
tant estima les seves arrels. En fi,
he intentat transmetre-se-les, entre
altres coses.
- I per acabar Sílvia, quin record
t’endus de Tòrrec i de Catalunya?
L’entranyable que és la família i els
amics catalans, la gran fortalesa i
conviccions increbrantables que té
el poble català: són intel·ligents i
perseverants. Tinc encara a la
meva retina la bellesa del paisatge... del camí!
Unes dades més de la trobada
La Sílvia, juntament amb la seva
família, va desplaçar-se cap a
Tòrrec, on va ser rebuda per
l’Antonio Bertran, representant de

l’Ajuntament de Vilanova de Meià,
el qual li ensenyà tot el poble, l’encant dels carrers, els veïns, la casa
natal del Jaume i un llibre molt especial. El llibre va ser editat gràcies al material fotogràfic i històric de
la família Puigpinós, que en l’anterior visita del Rodrigo i el Gastón,
varen fer entrega a l’Ajuntament de
Vilanova de Meià. Ara el llibre es
troba al local social de Tòrrec, en
record d’aquests veïns.
Després del recorregut, la Sílvia
i família es varen desplaçar cap a
l’Ajuntament de Vilanova, on van
agrair el gran interès posat en
aquest trobada. Especialment, destacar per la meva part, l’emoció i
gratitud demostrada per ella mateixa en visitar aquesta contrada.
Un emotiu dinar familiar va cloure la visita. L’endemà tocava el retorn cap a Santa Fe. Bon viatge!
Moltes gràcies, Sílvia, per la teva
col·laboració i el més sincer record.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Jacint Puigpinós i Esther
Blázquez

Flores visita Foradada
osé Angel Flores, subdelegat del Govern de l’Estat,
acompanyat de l’alcalde de
Foradada, Salvador Boliart, va visitar, el 27 de gener, les obres de
millora i condicionament del pavelló municipal esportiu d’aquesta
població que han estat sufragades
amb un import de 20.433 euros,
procedents del Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL).
El subdelegat, l’alcalde i els regidors han mantingut una reunió
conjunta a l’Ajuntament de Foradada per tractar dels requisits imprescindibles per iniciar un expedient de petició d’una subvenció
de l’1% Cultural per a la rehabilitació del castell de Rubió i també
han parlat del projecte del camí
natural del riu Segre que transcor-

J

rerà per uns 5 quilòmetres de diferents trams
del terme municipal.
Flores i Boliart han visitat les poblacions de
Montsonís, Rubió de
Dalt, de Baix i del Mig i
Marcovau. També s’han
interessat per l’estat de
les obres que s’estan
executant en el terme
municipal del canal
Segarra-Garrigues.

Ajuntament de Foradada

Davant l’Ajuntament de Foradada, el subdelegat amb part
del consistori municipal

Flores i Boliart amb el castell de Rubió al fons

la
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Inseguretat a l’autobús
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb ha rebut diverses
queixes de famílies de la localitat, que denuncien la
falta de mesures de seguretat a la línia de transport
escolar que cada dia utilitzen 15 alumnes per poder
assistir als diferents centres educatius de Ponts, i al·leguen que els autobusos d’aquesta línia són els únics
que no disposen de cinturons de seguretat.

Retards als jutjats
El jutjat número 1 de Balaguer està tramitant aquest
any unes 800 demandes més que fa dos anys i té
menys personal. Aquesta situació ha provocat que
s’estiguin incoant encara les demandes del mes de
setembre, de manera que s’hi acumula un retard d’uns
cinc mesos. Amb el personal actual es poden tramitar
unes 10 demandes per setmana i per normalitzar la
situació falta un any i mig.

publicat uns 1.000 exemplars. Altrament, també s’ha
organitzat una jornada de portes obertes al centre i hi
ha previstes fins al mes de juny tota una sèrie d’activitats educatives: cine, conferències i taules rodones.

Centre de l’Or
L’Ajuntament de Balaguer ha donat llum verda al projecte del Centre de l’Or al Molí de l’Esquerrà. Aquestes obres
ajudaran a donar a conèixer les tècniques utilitzades per
a l’activitat de buscar or al riu Segre amb la inauguració
d’un centre d’interpretació de l’Or.

Oli Verge la Noguera

Teleassistència a la Noguera
El Consell Comarcal de la Noguera i Aspid (Associació
de Paraplègics i Discapacitats de Lleida) han signat el
conveni per a la gestió del Servei de Teleassistència Domiciliària a la comarca de la Noguera. Aquest servei està
adreçat a persones grans o dependents que viuen soles
a casa o hi passen moltes estones soles. Consisteix en
la instal·lació d’un aparell d’alarma que la persona depenent pot activar en cas de urgència només prement un
botó. Aquest botó està connectat a una central que truca
ràpidament, i si no hi ha resposta acudeixen a casa seva.

Important descobriment a l’Observatori del
Montsec
La revista científica europea Astronomy and Astrophisics
va publicar en el seu número de gener un article que fa
referència al primer descobriment rellevant que s’ha efectuat a partir de les dades obtingudes principalment a través del telescopi Joan Oró de l’Observatori Astronòmic
del Montsec (OAdM).

Pas elevat a la carretera de Camarasa
Després d’un any i mig de reclamacions dels veïns i
pares de l’escola Mont-Roig de Balaguer, Ferrocarrils
de la Generalitat ha iniciat les obres del nou pas elevat a la carretera de Camarasa, que permetrà salvar
el pas a nivell sense la necessitat de creuar les vies
del tren i evitar així la perillositat que suposa per als
vianants creuar la via.

L’associació de Molins d’Oli de la Noguera ha iniciat
una campanya de promoció de l’oli d’oliva verge de la
comarca amb l’objectiu de donar a conèixer un dels
productes autòctons i de més qualitat de la comarca.
Ho realitzen a partir de la promoció dels diferents olis
d’oliva verge que s’elaboren en els 11 molins que integren l’entitat al mercat de Balaguer. També es
promocionaran visites guiades als molins i la distribució de “packs” dels diferents olis pels restaurants de la
comarca.

Anna M. Vilanova

Suport a la docència
Aquest mes de febrer s’han complert 25 anys de la
creació del Centre de Recursos Pedagògics de la
Noguera, que ofereix assessorament i orientació pedagògica als mestres i professors de la comarca. Per
a celebrar-ho i entre altres actes, s’ha publicat un llibre titulat Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, 25 anys de Pedagogia viva del qual se n’han
la
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REVIURE LA MEMÒRIA

Converses amb Melcior Solans (V)
En tornar a casa
Aquell estiu vaig agafar els papers
que tenia preparats per a demanar una plaça de mestre interí.
Vaig anar a Lleida a la Delegació
Administrativa per a obtenir el nomenament de mestre titular i una
plaça a la província de Lleida. En
tornar a casa, al cap de pocs dies
em comuniquen que m’havien
nomenat mestre interí a Palou de
Florejacs, prop de Guissona. Vaig
recollir el nomenament i em van
recomanar que prengués possessió el més aviat millor, ja que del
contrari no entraria en nòmina fins
l’any següent i, per tant, no podria cobrar fins més tard els dies
de treball de novembre i desembre d’aquell 1931. Fetes les diligències pertinents, l’alcalde em va
adreçar a una casa per allotjar-me
al poble, Cal Pauleta. A Palou hi
vivia un “curandero” que tenia
molta fama.

del seu guariment i la primera desena de gener va morir. Com que
les classes començaven el 8 de
gener, vaig trucar a l’alcalde de
Palou, demanant-li permís per no
incorporar-me a l’escola a la data
fixada. Em va contestar que no em
preocupés, que estigués al costat
de la família en aquells moments
tan dolorosos.
Durant un parell de mesos, cada
cap de setmana anava i tornava a
Alentorn en bicicleta, a veure la família. A la primavera em vaig quedar a Palou per a conèixer aquella
comarca, fins arribar a Torà i
Sanaüja. A primers de març, la
Generalitat va oferir a tots els mestres aprendre el català per correspondència, ja que hi havia una comissió constituïda per a potenciar
el coneixement de la nostra llengua.
M’hi vaig subscriure i tot seguit em
van enviar la gramàtica d’en
Pompeu Fabra.

Palou de Florejacs

Bon Repòs

L’escola de Palou era un edifici
d’una sola planta a l’entrant del
poble, era mixta i tenia 15-20
alumnes de totes les edats fins als
14 anys. Quan a Florejacs hi faltava un mestre, en venien més
colla a classe. Les vacances de
Nadal les vaig passar a casa, a
Alentorn. Jo hi anava en bicicleta. En aquella època, vam utilitzar una sola casa a l’entrada del
poble i vam deixar de viure a la
plaça de Baix, que en aquell moment estava habitada pels pares
i el germà Josep, ja que el meu
germà Peret va anar a viure a
l’any 1929 a ca la Pauleta, quan
es va casar amb la Conxita.
Vam tenir molta mala sort a l’estrena de la nova casa, perquè els
primers dies de 1932, la mare va
patir una feridura (embòlia cerebral)
que li va privar mobilitat a les cames i li va afectar la memòria. Va
ser visitada pel metge Solé (el metge Ignasi), que era d’Alentorn i
exercia a Artesa. Ens va desanimar

Cada any, a la segona Pasqua, es
feia una trobada a l’ermita de Bon
Repòs, que era de la Diputació de
Lleida, a prop de Sant Salvador de
Toló. S’aplegava allí molta gent de
la comarca d’Artesa, de l’Urgell, de
la Conca de Tremp i dels Pallars.
Al matí, després de la missa, hi
havia música amb orquestra per
ballar el jovent i els qui volguessin.
La senyora Paquita, esposa del
mestre Ramírez d’Alentorn, com
que havia estat mestra interina a
Sant Romà d’Abella, em va presentar una noia de Figols, prop de
Tremp, Consol Tolsà Coll, la qual
també era mestra, però estava
emparentada amb la família de
Sant Romà que l’havia acollit, Cal
Pauet, i va resultar cosina de la
meva sogra. Tot seguit ens vam
posar a ballar i vam travar amistat.
En acomiadar-nos, vam quedar que
ens escriuríem i així ho vam fer. Jo
vaig començar a escriure i em va
contestar, i això va durar fins el 15
de juliol, a final de curs.

Palou, poble tranquil
Durant el dia, al poble de Palou no
circulava ningú, ja que era un poble pagès i tothom treballava al
camp menys el senyor rector, un
sacerdot entrat en anys. Moltes
vegades al matí i a la tarda, passava per l’escola, no per inspeccionar res, sinó per xerrar de diferents
temes. Ell em va convèncer que
anés a casa seva després de dinar
i comentar qüestions polítiques que
tenien lloc en aquell temps. Tal com
vaig comprovar, el senyor rector era
tradicionalista i tenia idealitzat un
diputat tradicionalista de Madrid, el
senyor Lemamié de Clairac. Estava subscrit a “El Debate”, que era
un diari de dreta i de Madrid. Moltes tardes, després d’acabar l’escola, passava i tots dos sortíem a
passeig. Llavors em va ensenyar a
tocar per caçar les guatlles, que en
aquell país eren molt abundants.

Preparar un nou curs
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A primers de juliol, vaig rebre, com
tots els altres mestres de la Delegació de Lleida, un comunicat per
assistir a unes conferències de les
disposicions que havien sortit per
a modificar i reestructurar els estudis de Magisteri. Es farien a partir
del 15 de juliol i, també, per a reciclar els estudis de Magisteri.
Aprofitant aquesta reunió a
Lleida, em va succeir una anècdota. Estàvem amb els companys al
passadís de la sala de conferències fent comentaris quan vam veure venir unes senyoretes molt ben
arreglades amb pameles i molt
agraciades, tots ens vam atansar
a la paret per deixar-les passar.
Quan van passar per davant nostre, vaig reconèixer la Consol Tolsà,
aquella mestra de Bon Repòs amb
qui havíem intercanviat cartes. Ella
va passar olímpicament davant
meu sense cap mirada ni cap paraula, pel que vaig creure que ella
es creia molt superior a mi, ja que
anava com un maniquí i era de casa
molt bona. En aquell moment jo ho

REVIURE LA MEMÒRIA
vaig agafar com un menyspreu i em
vaig proposar no tornar-la a veure
ni dir-li mai més res, com així va
ser.
Més tard, després de la guerra,
tot parlant amb un company de la
Conca de Tremp, que es deia
Salazar i que treballava com a dependent a una farmàcia de Lleida,
em va contar sense preguntar-li que
havia sigut “novio” de la Consol i
que havia mort durant la guerra. Li
vaig donar el condol i em va contar
que les millors cartes que havia rebut havien estat les meves. Conto
això perquè sembla que no em pogués acomiadar de la família, ja que
l’any 1944 em vaig casar amb
l’Antonieta Marsà Bernadó, que era
filla d’una cosina de la Consol i no
ho vaig descobrir fins que vam estar casats.

Canviar els objectius
Aquesta visita a Lleida em va canviar la vida que havia portat fins
aquell moment. Vaig veure que
anar d’interí pels pobles petits era
perdre el temps i que em podia trobar aïllat. Vaig descobrir que hi havia una altra manera d’accedir a
una plaça per ser mestre en propietat: fent tres cursos, dos a la Normal i un curs de pràctiques ja cobrant. S’havia de fer uns exàmens
d’ingrés molt exigents. S’hi podien
presentar els mestres amb títol i
batxillers superiors, perquè havien
començat la primera promoció. Allí
m’hi vaig trobar una noia d’Alentorn
que es deia Brígida Armengol
Armengol i coneguda en ser del
mateix poble, i un altre mestre de
Foradada que es deia Josep Esteve Sellart, conegut per ser de la
comarca d’Artesa.
Vaig exposar a casa el pla que jo
m’havia fet de l’examen de la segona promoció: fer dos cursos a la Normal i l’any de pràctiques. Com que
els cursos eren sense que jo guanyés diners, llavors m’havien d’atendre ells econòmicament. S’ho van
pensar i em van donar el seu recolzament econòmic, suficient per a fer
els cursos a la Normal de Lleida.
Quan vaig aprovar, em vaig ma-

tricular de primer curs i la meva
estança a Lleida va ser al Liceu
Escolar, al mateix lloc on havia fet
els últims dos cursos de Magisteri,
Ara, però, les condicions de vida,
tant a dintre com a fora, eren diferents. Teníem llibertat d’acció per
entrar i sortir a l’hora que ens plagués, perquè ja érem majors d’edat.

Noves amistats, noves perspectives
Vaig fer nous amics i teníem molta
confiança en els mestres. Al meu
curs hi havia un nét del Sr. Godàs,
fundador del Liceu Escolar, el qual
militava al Partit Comunista junt
amb la professora i directora de la
Normal, la Sra. Uriz. Com també hi
havia molt bona relació amb la professora de Ciències Naturals, Sra.
Tuduri, que era monja seglar i treballava a la comunitat, com el professor d’Història i Geografia, Sr.
Piñol, i també el professor de Pedagogia, Sr. Felip Solé i Olivé.
La major part dels alumnes que
formàvem el curs érem més democràtics que els sindicalistes de la
FETE i els comunistes estil Godàs.
Va ser llavors que jo em vaig atansar més al Sindicat Nacional, el president nacional del qual era el director general de la primera ensenyança, Sr. Rodolfo Llopis. De la
mà del Sr. Claverol, vaig entrar a
formar part d’aquest sindicat del

qual el president a Lleida era l’esmentat Sr. Felip Solé.
En aquesta entitat fèiem sortir un
butlletí mensual comentant la situació política nacional i local. Jo vaig
parlar dues vegades per Ràdio
Lleida dels programes que patrocinava el Sindicat Nacional. Sé que
algú em va escoltar per la ràdio.
L’amic Enric Caselles, mestre a
Vilosell, quan ens vam trobar a “La
Banqueta” de Lleida, una part del
carrer Blondel, em va dir: “Com t’ho
arregles per a fer tot el que fas:
estudiar el professional, fer conferències per ràdio, escriure a la revista professional i tenir tants
amics?” “Escolta, Enric, mentre
estiguis de mestre en un poble no
massa gran, mestre particular o interí, estaràs al marge de les activitats culturals, econòmiques i socials de la societat que es transforma cada dia i que només es pot
copsar des de la capital de província”. Ens vam acomiadar amistosament fins retrobar-nos a Lleida el
mes d’agost de 1936, recent començada la guerra civil.
A l’any 1933 vaig continuar els
estudis de professional i tasques
normals de l’any anterior a La Normal.

Bartomeu Jové i Serra
la
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Ascensió a la Maladeta
ls dies 7 i 8 de gener, els alpinistes Oleguer, Raimon i
Nic van anar a fer el corredor nord de la Maladeta.
La Maladeta, situada a la vall de
Benasc, ha viscut a l’ombra de
l’Aneto malgrat les agradables sorpreses que amaga i les immillorables vistes que té sobre el massís
homònim. L’ascensió pel directe
corredor nord, elegant i sense excessiva dificultat, seguida d’una
aèria grimpada, ens deixarà al cim
amb un bon sabor de boca.
El primer dia van deixar el cotxe
a l’Hospital de Benasc, es van calçar els esquís de muntanya i, amb
bastant boira, van pujar fins al refugi de la Renclusa a 2.140 metres.
Van pernoctar al refugi i, al dia següent a les 6h del matí, amb un cel
ben estrellat, ja van sortir del refugi. Es van ficar els esquís i, amb
una mica de fred, van començar a
pujar.
Van continuar pujant tot veient
les primeres llums del dia al cim del
Maupas, un altre 3.000 del Pirineu.
A les 10:30h del matí van arribar
a peu de via. Llavors van canviar
els esquís per grampons i els pals
per piolets, es van encordar i van
començar a pujar la canal. Aquesta canal té 270 metres i un pendent
màxim de 60º. Al final de la canal,
una petita escalada amb neu i roca.
El principi de la canal era una

E

Al principi del corredor

Al corredor nord

mica incert perquè la neu no estava del tot transformada a gel i el
piolet no es clavava molt bé. Després era tota l’estona mantingut a
55º i amb pocs punts on poder
emplaçar assegurances.
A poc a poc la via es va eixamplant i perd inclinació (50º) fins arribar amb un marcat coll a 3.235
metres a l’esquerra del cim, envoltat de grans blocs de pedra recoberts de gel degut al fort vent i fred.
Una grimpada aèria alternada amb
curtes rampes de neu (60º) porta
fins al cim de la Maladeta a 3.308
metres.
Després de fer les fotos i cele-

Raimon, Oleguer i Nic (d’esquerra a dreta), al cim de la Maladeta

brar el cim, ja van començar a baixar per una àmplia aresta fins al coll
de la Rimaia, una baixada mantinguda d’uns 50º. Quan van arribar
al lloc dels esquís, van fer el canvi
de material i amb els esquís als
peus van començar a baixar. Al cap
de poca estona, degut a la boira,
van haver d’utilitzar el GPS per a
orientar-se i poder continuar baixant, ja que no es veia res. Després d’una llarga baixada, van arribar al cotxe. Una altra a la butxaca!!

CUDOS Muntanya

El Nic i l’Oleguer exclamen: “Hem fet el cim!”

la

Palanca 15

ESPORTS

David Fusté escala cinc parets del Montsec en
12 hores i mitja
quest magnífic escalador i
esportista de Ponts, també
amb arrels a Artesa on resideix el seu padrí, va portar a terme
una fita molt destacable dins el món
de l’escalada, el passat mes
d’agost. Després de molt entrenament i preparació amb minuciositat, el dia 22 d’agost de 2010, en
un temps rècord de dotze hores i
mitja, sense corda i sense parar en
el mateix dia, i per primera vegada
per què fins ara mai ningú no ho
havia fet, va aconseguir escalar
cinc vies a les cinc parets més significatives i emblemàtiques de la
Serra del Montsec:
- Via Santiago Domingo (415 m Vº/
Ae) a la Paret d’Aragó del Congost
de Montrebei.
- Via Delfos (415 m V+) a la Paret
de Catalunya de Montrebei.
- Via combinada entre la AngladaGuillamon i Vidal Farreny (500 m
V+) a la paret de les BagassesTerradets.
- Via Ribes-Vidal (345 m V+) a Roca
Regina del congost de Terradets.
- Via Tàrrega (180 m V) a la Roca
dels Arcs de Vilanova de Meià.
Destacar que dins de les dotze
hores i mitja emprades hi havia el
temps real d’escalada i el temps
que va necessitar per fer els descensos i enllaços entre paret i paret. Durant alguns moments
d’aquell dia, la calor va arribar a ser
asfixiant i sorgí en situacions bastant dures com us podeu imaginar.
En David, escalador des de molt
jove, és un gran coneixedor i amant
del Montsec i des de petit ha après
a escalar i estimar aquestes parets.
Només aquests sentiments l’han
dut a portar a terme un repte tan
exigent a nivell físic, però sobretot
a nivell mental. En aquest projecte, l’objectiu principal no era realitzar vies de molta dificultat quant a
graduació, sinó que el que volia era
fer les cinc parets en la mateixa jornada. Si sumem els tres factors (di-

A
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Les 5 vies del Montsec escalades pel David

ficultat, temps i clima) en un dia
d’agost en què al fort del sol va suportar temperatures de 40ºC, ens
podem imaginar l’abast de tot plegat.
Aquesta escalada ha estat objecte de diverses projeccions en DVD
i presentacions a Barcelona, la Seu
d’Urgell i Ponts, pel fet de que el
David va gravar la imatge i el so de
tota l’escalada amb una càmara
que portava instal·lada al casc.
Si voleu rebre més informació del

tema, aquí teniu els enllaços on
podreu veure un tràiler d’uns 9 minuts de durada i podreu accedir a
les explicacions del mateix David,
motius de la seva decisió, fòrums,
comentaris de la gent, etc.
http://8anisme.blogspot.com/p/
montsec-en-el-dia.html
http://desnivel.com/escalada-roca/
dos-kilometros-verticales-en-elmontsec-para-david-fuste
M. Àngels Vilella Farrás

ESPORTS

Impressionats imatges de diferents moments de la jornada

la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de febrer
ADULTS
Riña de gatos. Madrid 1936. Premio Planeta 2010. Eduardo
Mendoza. Ed. Planeta

El método Dukan ilustrado.
Cómo adelgazar rápidamente y
para siempre. Dr. Pierre Dukan.
Ed. Integral

Un bon embolic a Nova York. Tea
Stilton. Ed. Destino

Diccionari biogràfic de les terres
de Lleida. Política, economia,
cultura i societat segle XX. Diversos autors. Ed. Alfazeta

INFANTIL
Què és? Què hi veus?. Endevinalles, jocs verbals. Jocs d’observació. Ramon Besora. Ed. Estrella Polar

El regal. Cecelia Ahern. Ed. Columna

Al regne de la fantasia. El primer
llibre del món amb 8 olors. Perfum o tuf? Geronimo Stilton. Ed.
Destino

DVD ADULTS
- Sherlock Holmes
- La última estación
- REC 2

Un traïdor com els nostres. John
Le Carré. Ed. Edicions 62

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
http://
bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Negres tempestes. Ill Premi Crims
de tinta. Teresa Solana. Ed. La
Magrana

De dilluns a divendres: de 16:30h
a 20:30h
Dissabte: de 10h a 13h

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Connexió Wi-Fi

Activitats de la biblioteca
- 9 de març, dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, l’HORA DEL CONTE per a nens i nenes de P3. Explicarem dos contes: En Patufet
i En Quimet i la Martina.
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LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Activitats de l’Institut
Dia Escolar de la No-violència i la Pau
El Dia Escolar de la No-violència i la
Pau (DENIP), conegut també com a
Dia Mundial o Internacional de la Noviolència i la Pau, fou fundat l’any
1964 pel poeta i educador mallorquí
Llorenç Vidal Vidal, i és una iniciativa d’Educació No-violenta i Pacificadora, difosa internacionalment.
Es practica a escoles de tot el
món, els dies 30 de gener i propers;
coincidint amb l’aniversari de la
mort de Mahatma Gandhi.
El DENIP propugna una educació permanent en i per a la concòrdia, la tolerància, la solidaritat, el
respecte als drets humans, la noviolència i la pau. El seu missatge
bàsic diu: “Amor universal, No-violència i Pau. L’amor universal és
millor que l’egoisme, la No-violència és millor que la violència i la Pau
és millor que la guerra”.
Els objectius del Dia Escolar de
la No-violència i la Pau són:
- Sensibilitzar que la pau és molt més
que l’absència de guerres i baralles.

Teatre en anglès a l’institut
El Departament de Llengües Estrangeres va organitzar una jorna-

- Conèixer i familiaritzar-se amb els
conceptes d’amor
universal, de no-violència i de pau
positiva, així com
amb els procediments de reivindicació no-violenta
dels drets humans.
- Conèixer persones i/o grups que
lluiten per la pau i
la justícia al món.
- Saber resoldre
els conflictes de
manera pacífica i dialogant, és a dir,
expressant les opinions de forma
tranquil·la, clara i ordenada.
- Compartir una estona amb tots els
alumnes i mestres amb la finalitat
de celebrar la diada de la no-violència i la pau.
El Pla d’Acció Tutorial de l’Institut Els Planells va incorporar la celebració d’aquesta diada. L’alumnat, agrupat per tutories, va participar en activitats reflexives al voltant

da teatral en anglès a la Sala Polivalent que comparteixen l’escola i
l’institut.

dels objectius proposat per l’organització del DENIP. Amb la col·laboració de la professora d’Educació Visual i Plàstica, es va elaborar un mural en què cada alumne/a
va enganxar-hi una declaració de
bons propòsits per la pau mundial.
A més, des d’algunes àrees, com
Ciències Socials, es van adequar
els continguts de les sessions
d’aquella setmana als propòsits del
DENIP.

Els primers cursos de l’ESO
van assistir durant el matí a la representació de l’obra “Who’s
Who?” Per la seva banda, els darrers cursos de l’ESO, els dos cursos de Batxillerat i l’alumnat de
Cicle Formatiu van assistir per la
tarda a la representació de “Made
in the UK”. Ambdues obres foren
representades per la companyia
Blue Mango Theatre.
Els espectacles es caracteritzaven per un alt nivell d’interactivitat
amb el públic. En cada sessió, alguns dels alumnes havien de pujar
a l’escenari i col·laborar en el desenvolupament de l’obra practicant
l’anglès. La resta de companys s’ho
passaven especialment bé en
aquests moments en què veien a
escena un dels seus amics.

Institut Els Planells
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LA PÀGINA DE L’INSTITUT
Visita al Museu d’Història de
Catalunya i al Parlament
El passat dimarts dia 1 de febrer,
els alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Els Planells ens vam traslladar
a la capital catalana per visitar l’emblemàtic Parlament de Catalunya.
Durant el matí, aprofitant la nostra estada a Barcelona, visitàrem el
Museu d’Història de Catalunya, on
ens vam submergir en un viatge pel
segle passat que ens va descobrir
els grans esdeveniments d’aquesta inoblidable etapa històrica.
En acabar la visita, la gana va
atacar despietadament els nostres
estómacs, acte que vam combatre
dirigint-nos al famós Mare Magnum
de Barcelona, on tranquil·lament
vàrem recarregar la nostra energia.
Amb la panxa plena i feliços com
uns gínjols, posarem rumb cap al
Parlament de Catalunya. Un cop
traspassats els murs de pedra roja,
la guia ens explicà el funcionament
d’aquest òrgan de govern. També
vam poder conversar amb alguns
polítics mentre contemplàvem la
magnífica arquitectura que ens

rodejava; però, sens dubte, el que
més em va fascinar va ser la història d’aquest emblemàtic edifici.
Tot i no ser molt coneguda, la
vida del nostre Parlament és un
conte interessant, que val la pena
conèixer. Crec que tot bon català,
encara que fos un únic cop a la
vida, hauria de visitar les precioses
sales de marbre del Parlament.

Així doncs, amb la curiositat saciada i acabada una jornada plena
d’experiències, els alumnes de 4t
d’ESO ens disposàvem a retornar
a Artesa per poder compartir l’aventura amb els nostres familiars i
amics.
Jordi Badia i Martí
Alumne de 4t d’ESO

revista @ lapalanca . cat

la

Palanca 21

EL TEMPS

La boira
Tan acostumats com estem a la
boira, quan els artesencs no ens
movem de la ciutat, som capaços
de pensar-nos que aquest és el
temps que fa arreu. Els responsables de les notícies del temps, però,
ens fan veure que no és així.
El persistent anticicló d’aquest
mes de febrer ens ha deixat curioses imatges d’aquest fenomen atmosfèric tan nostrat, com el fil de
boira matinal sobre el llit del Senill
que veiem en la imatge.

la
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Entrevista a l’alcalde d’Artesa Mingo Sabanés
om vam fer ara fa 4 anys
(La Palanca núm. 296,
març 2007), hem aprofitat
que el mandat municipal arriba
al seu final per realitzar un qüestionari a l’alcalde d’Artesa de
Segre, el qual ha disposat de les
nostres pàgines per exposar la
seva obra de govern.

C

La Palanca: Ara que està punt
d’acabar-se el mandat municipal,
quin balanç fa de la seva tasca
al capdavant de l’Ajuntament
d’Artesa?
Mingo Sabanés: En general, crec
que hem fet una bona tasca, treballant des de cada Regidoria i gràcies a la feina dels regidors/es i dels
empleats de l’Ajuntament, pel bé
d’Artesa i del municipi en tots els
aspectes, com cultura, esports,
obres, benestar i salut, comerç, fira,
festes, manteniment, pobles agregats... També cal agrair i valorar
molt positivament la col·laboració
dels alcaldes i juntes veïnals dels
pobles agregats. Des de les oficines municipals i l’alcaldia hem donat la millor atenció possible a la
ciutadania, tot intentant solucionar
els seus problemes. Crec que
aquesta és part de la feina dels que
estem al servei de la ciutadania.
Algunes vegades es pot solucionar
i algunes no, però sempre s’ha intentat fer-ho de la manera més correcta i eficient possible.
Expliqui a grans trets quins canvis i millores ha fet l’Ajuntament
durant aquests quatre anys. Quines facetes creu que no ha fet
prou bé o que encara s’han de
millorar?
La millora més important per a mi
ha estat la construcció i posterior
habilitació del tan esperat tanatori,
ja que les famílies del nostre municipi, que havien sofert la mort d’un
ésser estimat i les persones que
volien fer-los arribar el seu condol,
s’havien de desplaçar a Ponts o
Agramunt. Una de les obres més
24 la Palanca

Mingo Sabanés és alcalde des de 2007 i regidor des de 1995

importants ha estat, en primer lloc,
la construcció de la nova escola i
la millora i ampliació de l’institut,
també el centre d’entitats les Monges, tot condicionant la zona per
poder-hi ubicar una plaça pública.
També cal destacar el casal cultural, en el qual es disposarà de 43
places de pàrquing, una sala en la
qual es podran dur a terme diferents activitats artístiques, la Biblioteca municipal, l’Escola de Música, l’emissora de Ràdio Artesa i tres
sales per a entitats. Així mateix, és
important la gespa artificial i el condicionament del camp de futbol
(molt bona tasca realitzada pel nostre regidor d’esports Toni Belchi).
S’han iniciat les obres del Casal
d’Avis i les obres del Pla de Barris
portades a terme al nucli antic. Afegir també les reformes a la Residència de la Gent Gran que comportaren l’ampliació d’aquesta en
vuit places més i diferents millores,
com pintar-la, tant a l’exterior com
a l’interior i diferents tasques de
manteniment. Altres actuacions importants són la renovació d’un tram
de l’avinguda Maria Anzizu, i una
part de Prat de la Riba, la col·-

locació de l’enllumenat des del pavelló poliesportiu fins a la carretera
(enfront de la gasolinera) i l’adequació de l’aparcament de l’escola, tot
portant-hi aigua i llum per poder-hi
ubicar firetes i/o diferents activitats
que es puguin organitzar. Considero també molt important totes les
obres que s’han realitzat o que s’estan realitzant a tots els nuclis agregats.
Encara queden moltes coses per
fer (algunes ja previstes) i per millorar, ja que un municipi viu com el
d’Artesa no pot parar de renovarse. Per una part, i a títol d’exemple, properament s’iniciaran les
obres d’arranjament de l’Ajuntament i les obres per acabar el tram
final del c. Jesús Santacreu (zona
del transformador). Per una altra
part, ens marquem com a objectiu
arreglar l’accés al carrer Roc del
Cudós, la construcció d’unes noves
piscines municipals, així com el
trasllat de la bàscula i de l’àrea de
desinfecció al Polígon, les quals,
per cert, ja han començat a preparar-se aprofitant la terra de les
obres de la variant. També l’arranjament del c. Sant Jordi i l’eixam-
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plament del c. Balmes a l’entrada
de la carretera d’Agramunt, així
com la construcció del passeig del
Senill.

ós. Per fi va poder iniciar-se la segona fase, que ja està acabada. En
aquest moments s’estan duent a
terme les obres de l’Escola de Música, que s’acabaran en uns tres
mesos. Falta el mobiliari de tot l’edifici, subvencionat en part pel
PUOSC 2011. El regidor Jordi Paris, que va substituir l’Eva, ha continuat la seva tasca amb molt encert. Ara resulta que l’oposició no
aprova el pressupost de l’any 2011.
Nosaltres volíem posar en funcionament el Casal Cultural a la primavera, de manera que ja s’hi pogués realitzar activitats com l’obra
programada del Grup de Teatre, cinema, concerts, actes de la Fira i
la Festa Major... però avui “està encallat” per manca de suport de
l’oposició al pressupost i, molt a
pesar meu, això no serà possible.

En relació a una gran obra com
el Casal Cultural (impulsat i començat per l’anterior equip de
govern de CiU) perquè no s’acaba d’una vegada per totes?
D’entrada, l’alcalde Jaume
Campabadal (ERC) va ser el primer
que va proposar la construcció d’un
Casal Cultural amb la recuperació
del solar de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil i el seu posterior enderroc. A l’inici del nostre mandat a
l’Ajuntament, vam trobar el Casal
amb la carcassa feta amb una estructura que no era del nostre agrat,
però ja estava feta i molts diners
invertits. Governant nosaltres a
l’Ajuntament en minoria,
el PSC volia canviar l’estructura i fer-la ecològica, CiU volia que a la
primera planta no hi hagués res de la Biblioteca. A pocs dies de ser alcalde, vaig rebre una
carta del Servei de Biblioteques de la Generalitat, dient que ells volien
un espai a la primera
planta, ja que donaven
una subvenció per
instal·lar-hi la Biblioteca
i que ja ho havien comunicat a l’anterior alcalde,
el qual no havia donat Obres de la 1a fase del Casal de la Gent Gran
cap resposta. Posteriorment, la regidora de Cultura Eva En quina fase estan les següents
Maza (ERC) es posà en contacte obres i quines previsions hi ha
amb Biblioteques per desencallar pel seu acabament i entrada amb
el tema, però degut a les constants funcionament:
queixes de l’oposició i la manca de Casal d’Avis: Subvenció de la Diconsens, ja que uns ho volien eco- putació de 15.000 euros per redaclògic i els altres no volien res a la tar el projecte i de 290.000 euros
primera planta, passaren dos anys. des de Governació per fer la primeA no ser per la insistència de la re- ra fase que consisteix en la carcasgidora i la paciència del director de sa, la teulada i els desaigües.
Cultura a Lleida i de la directora Aquesta actuació està a punt de
general de Biblioteques de finalitzar-se. L’ajuntament va signar
Barcelona s’hauria perdut aquesta un conveni amb el Departament de
subvenció. Finalment, CiU va cedir Governació del govern anterior de
després d’endarrerir l’obra dos la Generalitat de 310.000 euros i
anys i perdre un temps molt valu- esperem que el govern actual com-

pleixi el compromís.
Ampliació del CAP: Les obres
començaran a finals de febrer, amb
una previsió de durada de 10 mesos. Aquesta obra està subvencionada per la Diputació de Lleida al
100%. Era un compromís del Departament de Salut que no hi havia
manera de tirar endavant. Gràcies
al president de la Diputació, Jaume
Gilabert, es va desencallar el tema
quan aquest va signar un conveni
amb l’Ajuntament i la Generalitat
per tal que la Diputació aportés
aproximadament 1.200.000 euros
per realitzar l’obra.
Variant (com està el tema de l’enllaç amb la carretera de Tremp?):
La variant d’ Artesa a Ponts, com
digué el conseller Nadal en el seu
moment, s’acabarà per Sant Joan.
La variant de Tremp, després de les
al·legacions presentades per l’Ajuntament
d’Artesa, on s’incloïen
les de Vilves, Montargull,
Vall-llebrera, Folquer i
d’altres, i després d’algunes visites a la Direcció
General de Carreteres a
Barcelona, se’ns han
concedit totes les al·legacions presentades,
és a dir, apopar la cruïlla
que va cap a Tremp el
més a prop d’Artesa
possible, baixant de la
carretera de Ponts per
davant de l’estació d’ITV.
Un nou pont al Pont
d’Alentorn, arreglar la
corba d’Anya, un pont nou a Vallllebrera per la banda dreta, nou traçat a Montargull, el qual passarà
per la banda esquerra del poble,
mentre que a Folquer seguirà el
mateix traçat actual.
Megàlit de Seró: Per fi el Megàlit
serà una realitat per al poble de
Seró, i per a tot el municipi, després de vàries dificultats. Primer,
subvenció del FEDER de 365.000
euros i després subvenció de l’1%
Cultural del canal Segarra Garrigues concedida el mes d’octubre
de 2010, de 300.000 euros. Amb
l’adquisició dels terrenys de la ubila
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cació del centre d’interpretionat a través del Departatació, la pròrroga d’execument de Governació de la
ció de l’obra per part del
Generalitat, el qual hauria
FEDER pel 2011, la conaplicat mesures correctotractació de l’obra pràcticares, com fa amb el PUOSC,
ment està feta, ja que s’hi
que afavoreixen els munivan presentar 13 emprecipis i els pobles petits. Un
ses. Només falta que el Ple
ajut important per Artesa i
aprovi l’adjudicació el dia 4
pel seu municipi, ja que les
de març. La gent del territori
actuacions han estat subno hi dóna massa importànvencionades al 100% i han
cia, però es tracta d’una acservit per poder arreglar
tuació que potenciarà el
una part de l’antic col·legi
municipi a nivell patrimonial
de les Monges, tot obrint
a partir d’una troballa prehis- El Centre d’Entitats Les Monges ha tingut el consens polític que ha una plaça pública i creant
tòrica excepcional, gairebé faltat en altres iniciatives
un nou espai en aquesta
única a Europa.
zona on englobar diferents
Nucli antic: Fase 1: Arreglar la teu- de la sala de plens i condicionar entitats del municipi. Pel que reslada del Museu. Fase 2: El mes de noves dependències a l’antic pis de pecta al Tanatori, està en un punt
desembre s’iniciaren les obres del Secretaria. Aquestes obres es co- idoni, ja que està ubicat en un edicarrer Sant Joan i del carrer Car- mençaran al mes de març.
fici municipal al centre del poble,
nisseries, tot esperant que amb l’arfàcilment accessible per a tothom.
ribada de l’estiu les obres es fina- Les dues obres “plogudes del Respecte a l’obra del camp de futlitzin. També s’ha parlat amb els cel” incloses en els Plans E van bol, tot i que el municipi d’Artesa
veïns de la plaça Major perquè un ser la rehabilitació de les Mon- tenia moltes prioritats, apostàrem
cop acabades les primeres, comen- ges com a centre d’entitats i la per aquesta, ja que Artesa havia de
cin aquestes, que, per cert, estan col·locació de gespa artificial al tenir un camp de gespa artificial
pendents de l’aprovació dels pres- camp de futbol. Molta gent coin- com ja disposen la gran majoria de
supostos del 2011. Un cop feta la cideix a dir que ha estat un en- poblacions de la demarcació de
plaça Major es faran els carrers de cert, però algunes veus crítiques Lleida. El club de Futbol i l’EFAP,
l’Església i del Bisbe Bernaus. Des- dubten de la idoneïtat que el juntament amb el CENG, són entiprés, l’ entorn de la Secla antiga on Tanatori segueixi a les Monges i tats que mouen molta gent. Per la
hi havia la central elèctrica.
que s’hagin invertit tants diners realització d’altres actuacions, la
Obres de reforma de l’Ajunta- en el futbol...
subvenció no era suficient.
ment, primera fase: Consisteixen “El plan E”. D’entrada no estic
en fer la teulada nova, posar la ca- d’acord amb la seva manera de ser L’oposició els ha tombat el preslefacció i reparar els desperfectes aplicat, ja que s’hauria d’haver ges- supost municipal per al 2011,
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quines conseqüències compor- ment, la qual cosa ha suposat que d’elevació d’aigua subterrània i contarà la no aprovació d’aquest? les arques municipals se n’hagin ducció fins al dipòsit existent.
L’acusen de voler endeutar mas- ressentit bastant.
-Folquer: arranjament de camins.
sa l’ajuntament amb nous crè-La Vall d’Ariet: reparació parets del
dits, de no complir amb compro- Què han fet als i per als pobles cementiri.
misos adquirits i d’una mala ges- del municipi?
-La Vedrenya: arranjament de catió, què pot dir al respecte?
Als pobles mai s’havien fet tantes mins.
Comportarà l’endarreriment de to- obres i tan ben finançades, ja que -Montmagastre: portada de llum al
tes les obres previstes al PUOSC la majoria estan subvencionades al nucli.
2011, com són el mobiliari del Ca- voltant del 90%. L’ajuntament ha -Montargull: construcció d’un mur i
sal Cultural i algunes obres als nu- posat una persona per la neteja i realització de la plaça de dalt.
clis agregats (Alentorn, Clua, pel manteniment de tots el pobles -Pont d’Alentorn: ampliació i nova
Collfred, Seró, Vall-llebrera). Tam- agregats. A més a més, se’ls ha captació del dipòsit de distribució
bé afectarà altres obres, com l’ei- atorgat els diners que els pertanyi- d’aigua potable.
xamplament del carrer Balmes. en pel nombre d’habitants a cada -Sant Marc: arranjament de camins.
Respecte a l’endeutament, l’Ajun- poble per invertir en obres, d’acord -Seró: espai transmissor del túmul
tament avui està al 46% dels in- amb el Plan E (al 2009, 177 euros megalític.
gressos corrents liquidats després per habitant, i al 2010, 118 euros -Tudela: pavimentació, clavegued’haver fet moltes obres i passar els per habitant), ja que les inversions ram i xarxa d’aigua al c. de Baix.
dos últims anys sense apujar im- d’aquest pla es van destinar a una -Vall-llebrera: pavimentació plaça
postos. Es tracta d’un percentatge única obra en cada anualitat. El que de Sant Ponç.
d’endeutament que no difereix molt s’hi ha fet és:
-Vall-llebrerola: portada d’aigües.
del que va deixar l’alcalde -Alentorn: 1a fase millora xarxa de -Vernet: pavimentació del camí
Domènec París durant els quatre sanejament i adequació entorns d’accés.
anys del seu mandat. A més, és un ctra. d’Alentorn.
-Vilves: xarxa de clavegueram i nou
percentatge d’endeutament que no -Anya: pavimentació carrers.
espai públic d’esbarjo.
és preocupant i ens dóna bastant -Baldomar: millora de l’abastament
marge, ja que la Llei d’hisendes lo- d’aigua i pavimentació del c. de la Durant aquests quatre anys la
cals permet arribar a endeutar-se Font i pavimentació del c. de la plantilla municipal ha augmentat
en nombre de treballadors, però
fins al 110% dels ingressos esmen- Mesquita.
tats. Per altra banda, l’alcalde Pa- -Clua: reparació del pou d’aigua hi ha qui ho critica perquè conseqüentment ha pujat la partida
rís havia previst la contractació potable.
d’un préstec de 426.000 euros per -Colònia la Fàbrica: pavimentació de sous i potser les millores en
els serveis no han estat proporal finançament de la primera fase. de carrers.
Quan vaig arribar a l’alcaldia, el seu -Colldelrat: nou dipòsit d’aigua i re- cionals... Què en pensa?
La plantilla ha augmentat poc, tret
grup (CiU) contradient-se amb el habilitació del local social.
que havien previst i el PSC no van -Collfred: bombeig i distribució de dels plans d’ocupació de durada de
6 mesos que dóna la Generalitat i
permetre l’aprovació del crèdit, de la xarxa d’aigua.
manera que vam haver d’afrontar -Comiols: equipament d’un pou que estan subvencionats. Sí que
hem creat una plaça
les despeses directament
nova de consergeria a
de les arques municipals.
l’escola que, sobretot
El primer problema econòamb el nou centre, feia
mic de l’Ajuntament és la
molta falta. A més, el
liquiditat, ocasionada pel
Consell Escolar ho ha
retard del pagament d’alvalorat molt positivagunes subvencions. La
ment. Malgrat que algú
mala gestió precisament
de l’oposició no hi estava ser la que va fer CiU en
ria d’acord, nosaltres
una obra de tanta enverpensem que encara es
gadura com és el Casal
necessitaria més perso(tant en la primera com en
nal per tal d’oferir un bon
la segona fase), ja que va
servei a la ciutadania.
aconseguir poques subPenseu que el municipi
vencions i, per tant, l’obra
ha crescut gairebé en
s’ha hagut d’assumir
majoritàriament amb re- El Casal Cultural, començat en l’anterior mandat per CiU, ha estat motiu 1000 habitants els últims
anys. Vull destacar la feicursos propis de l’ajunta- de fortes discrepàncies entre els grups municipals
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na del regidor Joan Camats, que
sovint passa desapercebuda, el
qual va desencallar un conveni amb
el personal municipal. La neteja ha
millorat molt degut a que ara es fa
diàriament (abans era de tres dies
setmanals). Una gran aportació també ha estat la nova màquina de la
neteja, subvencionada al 70% per
Governació. D’aquesta manera esperem tenir el municipi més net que
mai, però caldrà la col·laboració de
la ciutadania.
Sembla que la Fira va de baixa,
ha disminuït el número de visitants i hi ha gent que té la sensació que no hi ha un rumb definit.
Com ho veu?
Tot i haver-hi opinions per a tots el
gustos, degut possiblement a la crisi
i la forta calor, durant els dies de Fira
l’afluència de visitants potser ha estat una mica menor, però pel que fa
al nombre d’estands i expositors no
ha disminuït. La Fira continua essent
important, i realment dóna un nom i
un prestigi al municipi d’Artesa. Destacaria que en els darrers anys s’ha
encarat més cap a la part gastronòmica, complementant els productes
més tradicionals com són els melons
i els vins. La regidora responsable
de la Fira i Festes, Mercè Nogués,
ha fet molt bona tasca, tot i les retallades d’aquest partida en els pressupostos. Amb el treball en equip i
l’esforç del departament i del personal de festes del nostre Ajuntament,
hem aconseguit fer unes bones fires
i festes, renovant-les i reduint des-

peses.
La crisi econòmica en la qual
està immers el nostre país sembla que va per llarg. A Artesa, de
moment i per sort, els llocs de
treball es van mantenint. Des
d’una administració local com la
seva es veu llum al final del túnel? Quines adversitats hauran
d’afrontar els ajuntaments en un
futur?
Amb la crisi econòmica és evident
que hi ha molta gent que ho passa
malament. Des de l’Ajuntament fem
el possible per ajudar a solucionar
aquest problema, tot i que som
conscients que és molt difícil, perquè no depèn massa de nosaltres.
Malgrat la crisi, a Artesa les indústries funcionen força bé, mentre que
la pagesia, la ramaderia i els serveis són forts i també participen en
el desenvolupament econòmic del
municipi. Entre tots fem pinya enfront d’aquesta crisi. Durant aquests
anys s’han realitzat les obres de la
concentració parcel·lària, el canal
Segarra-Garrigues, la variant de la
carretera, entre d’altres, que han
donat feina al municipi, de manera
directa o indirecta (empreses
subcontractades, subministraments, restauració...).
Ens pot explicar alguna anècdota curiosa o divertida que hagi
viscut essent alcalde?
Anècdotes de totes classes... El
que sí és veritat és que un alcalde
està les 24 hores de “guàrdia” du-

rant els 365 dies de l’any. Això ho
assumeixo perquè estic al servei
del municipi. Fa poc, durant una
visita de nens i nenes de l’escola,
de 2n de Primària, em va sorprendre la pregunta d’una nena: “Vostè
s’enfada al Plens?” Li vaig contestar que no sempre estem d’acord,
però que cal dialogar per tirar endavant els projectes.
Ja és públic que es torna a presentar com a alcaldable en les
properes eleccions, per què?
Per començar, agraeixo de tot cor
la confiança que la militància de la
Secció Local d’ERC ha dipositat
novament en mi. Sí, efectivament
em presento per alcaldable en les
properes eleccions municipals per
poder gestionar el funcionament
dels equipaments que s’han fet
durant aquests anys i per poder
acabar les obres que hi ha programades. Des que vaig entrar a l’alcaldia, la meva principal preocupació ha estat treballar per la ciutadania d’Artesa i els seus 21 nuclis
agregats per aconseguir una millor
qualitat de vida. Finalment, destacaria que tenim dos objectius bàsics que són poder fer unes noves
piscines municipals i començar l’anhelat passeig del Senill. Tot i la crisi, farem el possible per aconseguir-ho.

Subscriu-te a La Palanca,
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca
Si vols rebre cada mes la revista a casa,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
i nosaltres ja ens posarem en contacte.
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Miquel Regué i Gili
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Activitats de les Artesenques Actives
associació de dones
Artesenques Actives vàrem
començar l’any amb un taller de cuina, ‘’Com treure més profit
del microones’’, que ens va obsequiar la senyora M. Dolors Gilabert, molt
amablement, i amb una assistència
de mes de 40 persones.
Val a dir que vàrem inaugurar la
nova sala amb molt bon peu.
El passat diumenge 6 de febrer
vàrem celebrar Santa Àgueda,
aquest any a l’Hostal Muntanya.
Vàrem gaudir d’un bon dinar i de
bona música a càrrec d’en Joan
Carbonell. També ens va acompanyar una parella de mestres del
country, que ens van amenitzar
amb una demostració i també ens

L’

van fer ballar. Tot plegat ho
va arrodonir un dels assistents al dinar, que ens va
fer gaudir d’una bona estona d’humor improvisat.
Això va ser possible gràcies a la bona disposició de
tots els assistents a fer una
festa magnífica que any
darrera any es converteix
en una festa amb noves
cares i oberta a tothom.
L’única condició és estar Celebració de Santa Àgueda (6 de febrer)
predisposat a passar una
bona estona amb els amics de sem- les seves atencions. Fins la propera.
pre.
Gràcies a tothom per l’assistència, per felicitar-nos i animar-nos a
continuar, a l’Hostal Muntanya per

Poeta líric, aquesta cosa absurda
urant el passat any 2010 es
va complir el centenari del
naixement del poeta Màrius
Torres i Pereña, nascut a Lleida el
30 d’agost de 1910, i van ser molts
els actes d’homenatge a la seva figura i obra. Entre tots ells, el recital
de poesia preparat pel Grup de Teatre d’Artesa i ofert a la població de
Torregrossa el dia 6 de febrer com
a acte de cloenda de l’exposició itinerant que durant dues setmanes
va estar ubicada a la Biblioteca
Municipal Maria Mercè Marçal.
Aquest acte d’homenatge va ser
possible gràcies al torregrossí
Anton Not Reig, que actualment imparteix la docència a l’Institut Els
Planells d’Artesa de Segre, i a la
regidora de Cultura de l’Ajuntament
de Torregrossa, Ramona Ibàñez. El
recital portava com a títol Aquesta
cosa absurda: un poeta líric. Resulta ser que així és com es definia el
propi Màrius Torres, que va ser
sempre un poeta molt exigent amb
la seva feina, però que també va
ser una persona de gran humilitat.
Anton Not, encarregat d’explicarnos la vida del poeta lleidatà, va
recalcar la importància de conèixer

D

la biografia de Màrius Torres per Màrius Torres profundament. Alterentendre la seva obra. Provinent nant, doncs, les explicacions de
d’una família d’intel·lectuals, met- l’Anton Not, van recitar una selecció
ges i advocats, va estudiar medici- de poemes Carme Díaz, Vicenç
na a la Universitat de Barcelona. Als Farràs, Helga López, Josep Miró, M.
25 anys, emmalaltí de tuberculosi i Dolors Palet, Neus Puigpinós i Joel
va ingressar al Sanatori de Puig Rey, dirigits tots ells per Joan Roca.
Realment, crec que és veritat allò
d’Olena, ubicat a Sant Quirze
Safaja. Degut a la ideologia repu- que diuen que la poesia, a diferènblicana, els seus familiars van ha- cia de la prosa, aconsegueix desver d’exiliar-se a Montpeller. Al Sa- plegar tota la seva virtut quan és
natori, Màrius Torres va poder de- escoltada, i més, quan les persodicar-se exclusivament a les seves nes encarregades de recitar-la ho
passions: llegir, tocar el piano i es- fan amb delicadesa i encert.
criure poesia. Allí conegué Mercè
Text: Anna M. Vilanova
Figueres, amb qui va tenir una reFotos: Josep M. Espinal
lació molt especial. Màrius Torres
va morir als trenta-dos anys.
Així doncs, el recital va estar
estructurat en tres parts: Música, Temps i Sentiments. La
Música va estar present en la
vida de Màrius Torres per l’afecció que li va transmetre la seva
mare, que tocava el piano. El
pas del Temps va ser un tema
recorrent en la seva obra. Finalment, els sentiments cap a la
Mercè Figueres, la malaltia que
el va portar a la mort i l’exili de Anton Not, a l’esquerra, amb el Grup de Teatre
la seva família van marcar d’Artesa
la
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Joan Fontanet, cap de llista del PSC
assemblea local del PSC
d’Artesa de Segre ha elegit Joan Fontanet Paris
com a cap de llista a les eleccions
municipals del pròxim 22 de maig.
Fontanet ha estat escollit per unanimitat.
Joan Fontanet va iniciar la seva
activitat a l’Ajuntament del municipi de la Noguera al novembre de
2009. Actualment és el cap i portaveu del grup municipal del PSC al
consistori.
Entre les prioritats per al pròxim
mandat, Fontanet destaca la necessitat d’enllestir les obres iniciades, optimitzar la gestió de l’Ajuntament i millorar el servei al ciutadà.

L’

Currículum
Joan Fontanet i Paris va néixer a
Artesa de Segre l’1 de març de
1968, per tant avui compta amb 42
anys. Després d’estudiar l’EGB, va
estudiar 4 anys a l’Escola de Capacitació Agrària de Tàrrega, obtenint el títol de Capatàs Agrícola, i
un any a l’Escola d’Alfarràs, obtenint el títol de Tècnic especialista
en explotacions agropequàries.
Continuà els estudis a
Barcelona, a l’Escola Superior
d’Agricultura de la Universitat Politècnica de Catalunya, obtenint el
títol d’Enginyer Tècnic Agrícola.
També ha fet cursos inicials a la
Facultat de Dret de Lleida i cursos
a l’Escola Superior de Màrqueting.
Al llarg dels anys, també ha estat vinculat a diferents entitats del
poble. Començant pel Club Esportiu Artesa de Segre, jugant en totes les categories fins al primer
equip, deixant-ho molt jove per
qüestions dels estudis comentats
anteriorment. També fou jugador
del Club Escacs, quan aquest club
tenia una gran quantitat de jugadors. Destacar que en categoria
juvenil va obtenir un cinquè lloc en
campionat provincial.
Però les dues entitats més recents amb què ha estat relacionat

són els dos mitjans de comunicació locals. Començant per la revista La Palanca, on va col·laborar en
el consell de redacció i en diverses
seccions: oficis artesans, pàgina
jove... Destacar el millor premi obtingut per La Palanca en tots els seu
anys d’història: premi Tasis Torrent
al millor reportatge de la premsa
local de tot Catalunya, obtingut per
Jordi Regué i Joan Fontanet, amb
el títol “El sector porcí es
convulsiona”. I per últim, la col·laboració feta a l’emissora local
Ràdio Artesa de Segre. Han estat
molts anys fent entrevistes dins el
programa “Fil directe amb en Joan”,
i amb els quals ha pogut compartir
molt bons moments amb gent de la
qual ha après molt.
Avui la seva feina professional
està lligada al món de la construcció. Està fent de comercial a Prefabricats Lleida a les províncies de
Lleida i Tarragona.

Motius de presentar-me
Ara per ara, fa un any i mig que estic
com a cap i portaveu del grup PSC
a l’Ajuntament, i aquesta experièn-

cia m’ha donat més ganes de presentar-me. Crec que es poden millorar coses i aconseguir grans fites en aquest municipi. Estem posant els pilars pels propers anys i
convé un esforç constant per tenir
aquests objectius ben assolits. Per
la nostra part continuarem en la
nostra línia de sumar, de col·laborar
i de donar suport en tot el que se’ns
demani. Tenim molta il·lusió i ganes
de fer coses. En primer lloc perquè
estimem el nostre municipi i també
perquè volem ser uns dignes representants dels nostres ciutadans.
Aquest és un repte difícil però
engrescador. També destacar la
sort de tenir un grup de persones
molt valuoses al teu costat que en
formen part, t’ajuden i t’animen en
aquest projecte. Crec que això és
fonamental en aquest camí de la
política on el consens de tots pot
esdevenir la clau per arribar a l’èxit.
Tinc molta il·lusió posada en
aquestes eleccions i moltes ganes
de poder contribuir en el creixement
i desenvolupament del municipi
d’Artesa de Segre.

Joan Fontanet i París
Cap del llista del PSC
la
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Mingo Sabanés, candidat d’ERC
n l’Assemblea de la Secció
Local d’ERC d’Artesa de
Segre del passat 30 de gener i tal com estableixen els reglaments del partit, es va elegir el cap
de llista de les properes eleccions
municipals del 22 de maig.
L’únic candidat presentat, tot
complint els requisits establerts, va
ser el company Mingo Sabanés i
Porta.
Amb una assistència del 56% de
la militància amb dret a vot,
Sabanés va obtenir el següent resultat:
- Vots a favor: 82%
- Vots en blanc: 18%
La comissió electoral també va
obtenir el suport majoritari dels assistents. Aquesta comissió és l’encarregada de confeccionar la candidatura i, a més del candidat a l’alcaldia, està formada per Joan Camats, Ramon Giribet, Josep M.
Mayora i Mercè Nogués.
Sabanés és nascut a Artesa de
Segre, té 58 anys, està casat i té 2
fills. Compta amb una gran experiència en el món municipal, ja que és
regidor de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre des de 1995, també ha estat
conseller comarcal de la Noguera en
el període 2003-2007 i és alcalde del

E

municipi des de 2007. Per altra banda, és un gran coneixedor del teixit
associatiu d’Artesa de Segre (ha col·laborat amb diferents entitats des de
jove i encara hi col·labora, com en el
cas de les caramelles), de la seva
gent i de l’ample territori que abasta
el municipi amb els seus 21 nuclis
agregats.
En la presentació de la seva candidatura davant de la militància,
Sabanés va fer un repàs de les principals actuacions realitzades en
aquest mandat i també d’aquelles
que no s’ha pogut dur a terme. També va destacar els seus punts forts
i els seus punts febles, reconeixent
que el seu tarannà respon a l’expressió “fets i no paraules”, en clara al·lusió a la seva gran capacitat
d’entrega i sacrifici a l’hora de treballar pel municipi, però també a les
seves dificultats per expressar-se
en públic. El seu objectiu immediat
és l’elaboració de la millor candidatura possible, amb cares renovades i gent que tingui il·lusió com ell.
Finalment, va definir els eixos principals de treball, si és reelegit com
a alcalde, en un període que s’augura difícil per la crisi econòmica:
- Gestionar de manera eficient les
noves infraestructures de les quals

Intervenció de Sabanés davant la militància

s’està dotant el municipi durant
aquest mandat (Centre d’Entitats;
Casal Cultural, que inclou biblioteca, escola de música i emissora de
ràdio; Casal de la Gent Gran; noves instal·lacions del Camp d’Esports...).
- Gestionar l’acabament de les
obres iniciades i aquelles que corresponen al Pla de Barris i al Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) del
període 2011-2012.
- Incloure en la següent convocatòria del PUOSC obres pendents com
les noves piscines municipals i una
primera fase del Passeig del Senill.
- Millorar la capacitat de resposta
municipal als problemes quotidians
que afecten el benestar de la ciutadania.
- Resoldre els problemes que s’arrosseguen des de secretaria.
- Contribuir des del municipalisme
en avançar cap a la independència
de Catalunya.
En acabar l’assemblea, excepte
la gent que tenia pressa per algun
compromís, els assistents vam posar al costat del nostre candidat en
una foto de grup.
L’esprint final ha començat, la
cursa fa quatre anys que dura.

Artesa de Segre
la
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Una filla d’Artesa
Des de fa un temps, la meva filla
em fa arribar La Palanca, revista
d’aquest, el meu estimat poble. Tot
fullejant-la em tornen al cap els records d’aquells anys llunyans i, per
qui tingui la paciència de llegir-lo,
us faig arribar aquest escrit.
Sóc filla d’Artesa de Segre, sóc
la Ramona del Rufino, germana del
Jaume del Rufino, suposo que tots
el coneixeu. Vaig passar la meva
joventut amb les meves bones amigues a les quals recordo molt: La
Mercè del Calderer, casada amb el
Joanet del Sirvan, l’Antonieta del
Segon, casada amb el Joan del
Xarxalé, entre moltes d’altres, totes grans amigues i bones companyes. Havíem passat moltes hores
treballant juntes al cosidor del Cal
Martinet.
Per aquelles casualitats
que porta la vida, em vaig casar al
poble de Castellserà. Hi havia casat un germà del meu pare i cada

Deixeu-me dir
Solíem jugar a albirar el turonet fent
camí des d’Agramunt, a vegades
amb llum i d’altres sense. I m’imagino saltant al seient de darrere del
cotxe. Ens esperàveu a casa, traient el cap pel balcó o en la conversa silenciosa en aquella caixa de
fusta que invitava a la calma. La
casa calenta i la nevera plena. I les
plantes de fora l’eixida. I quan ara
aparco el cotxe i no trobo les claus
de casa dins la bossa massa plena
pels pocs dies que hi seré, m’adono que mai abans no hi havia hagut de buscar res: esperàveu amb
els braços estesos.
Ara, trobaríeu estrany aquest poble que estimàveu, i així el sento jo
sense vosaltres. El món canvia massa ràpid però jo el voldria aturar, només perquè si mai goséssiu tornar
no us fos aliè aquest tros de terra;
perquè és vostre, encara que ara
sembli oblidar d’on ve i qui l’ha de34 la Palanca

any em convidaven a la Festa Major, ja que la meva mare tenia sis
germans tots casats a Artesa.
Castellserà va ser el poble on
vaig conèixer el meu marit, amb qui
durant cinquanta-nou anys vam viure junts. Ara, a causa d’una llarga
malaltia, em va deixar. Tinc una filla, un gendre, un nét i una néta que
són la meva alegria i que m’ajuden
a continuar vivint la vida.
En una de les vostres revistes
vaig llegir que s’havia fet una festa
a la Roca del Cudós, lloc que recordo amb molta estimació, ja que
quan jo era jove, el diumenge de
Quaresma, que no es feia ball, hi
anàvem tot passejant amb les meves amigues i amb el sol que ens
acompanyava. Era el nostre passeig. Es passava pel Castellot Vell,
des d’allí al Castellot Nou, cap a
Forat Rodó i l’última visita era la
Roca del Cudós. Ens ho passàvem
molt bé i acabàvem el diumenge al

cine, on ens reuníem amb els nostres balladors.
També recordo molt els mercats
del diumenge, on vaig ser una llarga temporada dependenta a la
merceria de la Bepeta del Pastor
(crec que alguns la recordareu).
Recordo també alguns dels carrers per on anàvem a passejar, per
exemple cap al Pont del Senill.
Molts records de la meva estimada
Artesa que no oblido mai.
En aquesta revista veig que hi
treballa un cosí meu, des d’aquí li
envio una forta abraçada. És el
Bartomeu Jové.
Si algú d’Artesa té l’ocasió de
venir a Castellserà, estaria molt
contenta que em fes una visita.
Castellserà és un poble molt ajudat, on m’hi trobo molt bé.
M’acomiado tot recordant el meu
estimat poble.
Ramona Solé Serra

Assumiràs la veu d’un poble (...)
No t’han parit per a dormir:
et pariren per a vetllar
en la llarga nit del teu poble.
Vicent Andrés Estellés
fensat de les urpes de la història.
Les cases cauen a trossos i diuen que s’han d’arreglar; però jo en
guardaria les runes perquè són part
de mi. En elles s’hi resguarden els
records d’hores passades amb els
vostres ulls vigilants: m’agradava
pujar per aquelles escales de darrere carregant la pilota que tu m’ensenyaves a xutar contra les parets
d’aquell edifici, quan jo ignorava el
mal que t’havien fet els que hi vivien; “todo por la patria”, deien. A poc
a poc vas ensenyar-me per a què
calia lluitar.
I al cap i a la fi, malgrat que les
cases, els carrers i les botigues
canviïn i ens estrenyi la nostàlgia,

és ben bé que el poble sou vosaltres i tots els qui en formen part. I
jo sovint no goso dir que sóc d’aquí,
que també en tinc el cos ple de records, perquè he vist que sou vosaltres, i no jo, qui en viviu el ritme
i les formes amb convenciment i
obstinació, potser també amb recança. Però jo, perquè us estimo
des del record, també a les amigues que m’ha donat aquest lloc,
voldria poder clamar que sóc
artesenca, tal i com asseguda a la
teva falda aprenia a dir: “d’Artesa,
de Cal Tonet del Sord”.

Mariona Masferrer

IN MEMORIAM

Adéu-siau al Gerard Costa
El passat 12 de gener ens va deixar un artesenc de cor, el Gerard Costa de Cal Costa. Feia més de 50
anys que vivia al sud d’Anglaterra amb la seva família. Al principi venia molt sovint a Artesa, després
menys sovint, però sempre havia mantingut contactes per telèfon o per Internet amb gent del seu
poble.
Poema de comiat
Tu acabes de partir davant meu
i ho he d’entendre.
Has deixat enrere aquells que t’estimen
i t’has deixat anar de la seva mà.
Jo intento arreglar-me el millor que puc,
però et trobaré a faltar moltíssim.
Si jo pogués tan sols veure’t
i una vegada més sentir el teu tacte.
Sí, acabes de marxar tan lluny de mi.
No et preocupis, jo estaré bé,
però ara com abans, et juro que sento
la teva mà lliscar dins la meva.
Viki

A Josep Sala i Casals: espòs, pare i padrí
Que en pau descansi.
El passat 12 de febrer ens vas deixar. Te’n vas anar plàcidament,
envoltat dels teus.
Pare, la teva vida ha cobert amb escreix les expectatives d’una
vida llarga i completa, per on s’han anat escolant les diverses etapes. De totes te n’has sortit fins que has arribat al final del teu viatge.
T’hem acompanyat bona part d’aquest camí la mare, els fills i els
néts. Això ens omple de joia.
T’agraïm l’oportunitat que ens has brindat de cuidar-te quan tu ja
no et podies valdre per tu mateix. Ens ha permès viure més a prop
teu i estimar-te encara més.
Ara, des d’on siguis, mira algun cop cap ací, doncs nosaltres t’enyorem i et recordarem sempre.

La teva família

Nota d’agraïment
La família agraeix a tothom el suport i afecte rebuts en aquests moments.

la
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PROGRAMA DE FESTES DE CARNAVAL

Carnestoltes 2011
Dissabte 5 de març
- 18:30h CONCENTRACIÓ DE
COMPARSES i COMPARSITES a
la Pl. Ajuntament
- Sa Majestat SALTASEKLES
XIXè ens farà el tradicional pregó
- A continuació, RUA DE COMPARSES i COMPARSITES
- SOPAR DE CARNESTOLTES al
Pavelló Poliesportiu, gratuït, per a
totes les COMPARSES i
COMPARSITES

- Després del Sopar de Carnestoltes, SESSIÓ DE BALL DE CARNESTOLTES amb l’orquestra
SATURNO

Diumenge 6 de març
- 17:00h TROBADA DE DISFRESSES al Pavelló Poliesportiu
- 17:30h GRAN DESFILADA DE
DISFRESSES
- A continuació, FESTA INFANTIL
amb LA CREMALLERA, que pre-

senta l’espectacle Caram com balla

Dimarts 8 de març
MATANÇA DEL PORC
- Durant el matí, ELABORACIÓ
DE LLONGANISSES I BOTIFARRES a les Sitges
- A partir de 17:30h, BERENAR DE
GERMANOR, al mateix lloc, amb
derivats del porc, cuits a la brasa i
acompanyats amb pa i vi del país

INFORMACIONS D’INTERÈS
COMPARSES i COMPARSITES
- Inscripcions del 21 al 28 de febrer, a l’Ajuntament o al tel. 973400013 (de 9 a 14h). Caldrà confirmar l’assistència al sopar en el moment d’inscriure’s.
- La Rua de Carnestoltes estarà formada per COMPARSES (grups de més de 20 persones) i
COMPARSITES (grups de 2 a 19 persones).
- Es considerarà COMPARSA el grup de 20 o més
persones que vagin disfressats amb una mateixa disfressa. Per tant, si es vol fer més d’una comparsa,
caldrà que el tema de la disfressa sigui diferent.
- Les COMPARSES i COMPARSITES es concentraran a la Pl. Ajuntament. Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar a voltant de la plaça i
es col·locaran, per ordre d’arribada, des de davant
del Disbo, continuant per l’Av. Maria Anzizu, fins el
rentador.
- Mentre el SALTASEKLES XIXè realitzi el seu discurs, caldrà que els vehicles tinguin el motor i la música apagats.
- Itinerari de la rua: Pl. Ajuntament, Marcel·lí Farré,
Eduard Maluquer, Maria Anzizu, Prat de la Riba, Ctra.
Agramunt, Escoles, Ctra. Montsonís i Pavelló. Es
prega la col·laboració dels veïns en no deixar vehicles ni obstacles en aquests carrers.
- Tant les COMPARSES com les COMPARSITES
seran obsequiades amb el SOPAR DE CARNESTOLTES, que tindrà lloc després de la Rua al Pavelló (caldrà anar disfressat).
- Les COMPARSES participants seran obsequiades
amb un valuós premi.
- En cas de pluja, no es farà el recorregut. Les COMPARSES i COMPARSITES aniran directament al pavelló, on es farà el tradicional pregó i el SOPAR DE

CARNESTOLTES.
- No es podrà tirar “confetti” al pavelló.
BALLS
- Tots els dies l’entrada és gratuïta.
DESFILADA INFANTIL
- Inscripcions fins al 2 de març a l’Ajuntament (en
horari d’oficina).
- La DESFILADA té caràcter local.
- Les disfresses que concursaran han d’estar confeccionades a mà. No podran entrar a concurs les
disfresses llogades o comprades, però si que podran participar a la DESFILADA.
- Primer desfilaran els nens/nenes amb la disfressa
confeccionada a mà. Per això es demana molta puntualitat.
- Els números per la desfilada es recolliran a la taquilla del pavelló, abans de la DESFILADA.
- Hi podran participar tots els nens/nenes fins als 14
anys.
- Tots els participants rebran un petit obsequi.
BERENAR DE GERMANOR. MATANÇA DEL PORC
- Venda anticipada de tiquets a 0,50 euros fins al 7
de març als següents llocs: Frankfurt Balmes, Cal
Cristòfol, Estanc Massana i Detalls.
- La venda de tiquets el dimarts de Carnaval serà al
mateix recinte, al preu d’1 euro i en horari de 4h a
7h de la tarda.
L’organització es reserva el dret d’alterar el programa
Organitzen: Ajuntament d’Artesa de Segre, Comissió de Carnestoltes i Comissió de Matança del Porc
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FA 25 ANYS

Febrer de 1986
a Palanca arriba al seu número 50 amb la inauguració
de la nova carretera
Balaguer-Artesa (aleshores C1313) el dimarts de Carnaval, que
aquell any va ser l’11 de febrer,
gairebé un mes abans que enguany
que és el 8 de març. Déu n’hi do!
PORTADA. Amb un titular que
pot semblar tret d’una pel·lícula
d’extraterrestres, les imatges ens
mostren l’alcalde Cardona amb els
consellers Bigatà, de Política Territorial i Obres Públiques, i Hortalà,
d’Indústria.
EDITORIAL. Amb el títol de La
màscara, i a partir del fet de Carnaval, l’editorial fa una introducció
històrica sobre el que representa
l’ús de les màscares per traslladar
després el tema a la política i buscar-ne els paral·lelismes.
LOCAL. En la Informació Municipal hi trobem la relació de les factures i les llicències d’obres del desembre. Crida l’atenció que només
hi hagi dues llicències d’obres.
Josep M. Solans, en el Noticiari
Local, ens informa de la Cavalcada de Reis i de la Matança del Porc
de Carnaval, de les visites des consellers Bigatà i Hortalà, de la imposició de contribucions especials als
veïns de la carretera d’Agramunt
pel nou enllumenat públic, de la
reunió de veïns de Vernet i de l’assemblea general de la Cooperativa d’Artesa en què, entre altres temes, es va presentar l’informe tècnic per aconseguir la denominació
d’origen de la producció vinícola. A
més, la secció explica que uns 200
regants van presentar recurs davant la Comissaria d’Aigües per la
decisió de la Comunitat de Regants
dels Canals d’Urgell de voler cobrar-los l’aigua de reg.
COMARCA. Jaume Armengol,
des de Foradada, escriu l’article Si
vols ser feliç... en què, a partir d’un
proverbi xinès reflexiona sobre la
felicitat del pagès.
Ferran Sánchez Agustí ens parla dels escurçons en el seu Des del
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Mirador
del
Montsec. Fa una
descripció
d’aquesta serp,
parla de la seua
presència
al
Montsec i dels
efectes de la “picada” d’aquest rèptil.
També explica els
beneficis de les
serps en general i
fa incís entre les
diferències d’un
escurçó i una colobra.
CULTURA. El
text La recollida
d’entrepans és un
divertit decàleg del
Carnestoltes 86,
on s’exposa de
manera irònica les
“normes” que calia
seguir per a recollir els entrepans
de botifarra i llonganissa de la matança del porc per
Carnaval. Al fina, queda proclamada com a reina de la festa la LLONGANISSA (Llei Orgànica Nacional
i General Amb Normativa Intensiva
Sobre Saraus i Assimilats).
ENTREVISTA. Xavier Bigatà ens
parla de carreteres és una entrevista de Josep M. Solans al conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb motiu de la seua visita
per la Matança del Porc i per inaugurar la carretera Balaguer-Artesa.
Després de parlar de la festa i de
la importància del sector porcí, les
preguntes es centren en el tema de
les carreteres. Així, el conseller va
explicar el cost total de l’obra inaugurada (uns 400 milions de ptes.,
incloses les expropiacions), l’inici
del tram Artesa-Ponts, la millora de
les infraestructures viàries de la
demarcació de Lleida amb la restauració de la Generalitat i la prioritat dels eixos verticals abans
d’afrontar l’eix transversal.
INFORME. A les pàgines cen-

trals, en l’article El conflicte de l’aigua del Segre, l’Equip de Redacció es fa ressò del problema dels
nostres regants amb el Canal
d’Urgell, quan aquest va intentar
cobrar-los cinc anys de quotes. Per
la seua banda, els regants de les
hortes de Collfred, Vilves, Artesa i
Montsonís al·leguen antecedents
històrics importants, començant
molt abans de la construcció del
canal, amb l’existència de la “secla
molinal” (sèquia dels molins), documentada en el Llibre d’Estimes
d’Artesa de 1548. El “document
definitiu” és un conveni-escriptura
de l’any 1876 on s’especifica l’aigua lliure de càrrecs de la qual es
podia disposar (820 l/s per Vilves i
Collfred, i 620 l/s per Artesa i
Montsonís). Aquest conflicte encara avui no està resolt.
IMATGES D’AHIR. Podríem dir
que aquesta secció que avui dia té
molt seguiment per part dels lectors i lectores, va néixer aquell febrer de 1986 amb la publicació

FA 25 ANYS
d’una imatge panoràmica d’Artesa
agafada des de mitja horta.
ASSOCIACIONS. La secció comença amb una imatge, que reproduïm, de l’estrena de l’ambulància
de la Germandat de Sant Sebastià
el dia del seu sant patró. Avui podem veure aquest mateix vehicle
pintat de vermell i formant part del
parc mòbil municipal.
- IMATGE pàg. 14 (ambulància Germandat St. Sebastià).
S’informa dels premis en el 30è
Concurs de pessebres: 1r premi de
casolans, germans Estrada; primer
d’aparador, Marià Bernaus; primer
d’artístics, germans Montsonís; i
premi a l’originalitat per a Josep
Vilella.
Josep M. Solans parla de diferents entitats. En primer, lloc explica amb tots els detalls la recent adquisició d’una ambulància per part
de la Creu Roja. Després, fa un resum de l’assemblea de socis de la
Dàlia Blanca, en el qual es parla del
desinterès dels socis i dels problemes econòmics de l‘entitat. Es dóna
la circumstància que Ramon Regué
era el president d’ambdues associacions. Per acabar, una entrevista amb Josep Ribó, president de la
Germandat de Sant Sebastià. En
aquesta s’explica els actes de la
darrera festa del patró (20 de gener), els detalls de l’adquisició d’una
nova ambulància, la pujada de la
quota anual de 600 ptes. a 1.000
ptes. i, el més curiós, la modificació de l’article cinquè dels estatuts
per a què les dones poguessin ser
sòcies.
CULTURA. Es repeteix aquesta

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

50
febrer de 1986
100 ptes.
24

secció apareguda unes pàgines
abans amb l’article Parlem de teatre, de Jordi Panyella Ferreres. Es
tracta d’un article d’opinió sobre el
present i el futur del teatre català.
En l’article Guia de la Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot, Teresa

Serentill i Brescó (bibliotecària) ens
explica com s’organitza la biblioteca i com hem d’utilitzar-la.
DE LA VELLA ARTESA. Brunet
d’Artesa escriu Un embroll carnavalesc. I Déu n’hi do quin embolic,
ja que Brunet ens ofereix un seguit
de pocasoltades que corresponen
a la seua època de joventut. I d’això avui ja en deu fer al voltant d’un

segle. Com a dada interessant,
deixo constància de les seues referències a algunes begudes: “anís
Infernal, rom Montsec de cal Boet i
escarxats de diferents maneres de
cal Pardal”.
EDUCACIÓ. La revista publica
l’article Per una sana afectivitat familiar, de Jordi Pujol i Piñol, el qual
alerta sobre la disminució de les
mostres d’afectivitat i de la comunicació entre pares i fills quan
aquests arriben a l’adolescència.
CARTES A LA REDACCIÓ. La
carta Solidaritat amb Rialb, signa-

da per A.F.A., expressa la seua preocupació sobre l’embassament de
Rialb.
HUMOR. Com és habitual, tanca la revista un acudit dels personatges Quimet i Cosme. El tema
d’aquest mes és l’OTAN.

Ramon Giribet i Boneta

Efemèrides a recordar de l’any 1986
- Gener: L’Estat espanyol entra a formar part de la Unió Europea (aleshores anomenada Comunitat Econòmica Europea) i entra en vigor el nou impost de l’IVA. Tot i que aquests fets destacats no són d’àmbit local
ni comarcal, són prou importants per recordar que ja en fa 25 anys (i a La Palanca així queda reflectit de
forma més o menys explícita en diferents seccions de la revista de gener de 1986).
- 20 de gener: La Germandat de Sant Sebastià estrena ambulància i modifica els seus estatuts per a què
les dones puguin ser sòcies.
- 11 de febrer: Inauguració de la nova carretera Balaguer-Artesa a càrrec del conseller Bigatà.
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DES DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament informa
questes són algunes de les
principals actuacions dutes
a terme darrerament:
- L’Ajuntament, conjuntament amb
la Diputació de Lleida, hem col·laborat amb l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre
en la edició del primer catàleg de
Nadal. Els treballs d’edició s’han
dut a terme al departament d’Arts
gràfiques de la Diputació de Lleida
la qual ha assumit els costos
d’aquests treballs per un import de
2.698,66 euros.
- S’ha habilitat un parc infantil amb
gronxadors i sorral a la plaça de
Baix de Vilves.
- Aprofitant un pla d’ocupació local
inscrit al Projecte Impuls finançat per
la Generalitat de Catalunya s’ha pintat dos vestidors del pavelló
poliesportiu. A més, s’està pintant la
façana interior i part de la exterior de
l’edifici de les escoles velles, on s’han
arranjat les canals d’aigua. També
està previst començar a pintar el parvulari de l’escola.
- S’han iniciat les obres de la nova
Escola Municipal de Música, ubicada a la part superior del Casal

A

Cultural. Està previst
que finalitzin abans
de l’estiu.
- El 10 de febrer es va
signar l’acta de replanteig de les obres d’ampliació del Centre d’Assistència Primària. Les
obres s’iniciaran imminentment. El 100%
d’aquestes obres està
subvencionat per la Diputació de Lleida.
- S’estan duent a terme
les obres de pavimentació, clavegueram i
xarxa d’aigua al carrer
de Baix de Tudela, així
com també la millora
d’abastament d’aigua i
pavimentació del carrer
de la Font de Baldomar.
Aquestes obres pertanyen al Pla d’Obres i
Serveis del 2010 i estan subvencionades
amb un 80%.
- Des del desembre
s’està treballant a la primera fase
de pavimentació dels carrers Sant

Joan i Carnisseries, incloses dins
del Pla de Barris.

S’acaba el curs de català
int-i-cinc persones de procedències ben diverses van
acabar el dia 31 de gener el
curs de català que estaven duent a
terme, organitzat pel Consorci per
a la Normalització Lingüística. Els
alumnes provenien de països com
el Brasil, Gàmbia, Mali, Equador,
Bulgària, Moldàvia, Senegal, Xile,
Bolívia, Rússia, Argentina, Polònia
o Catalunya.
Per a la cloenda del curs, cada
alumne va preparar una menja típica del seu país i, després de rebre els certificats, van poder tastar els diversos plats que havien
cuinat. Van acabar la festa tocant
la guitarra, ballant i cantant.

V

Aquest curs, que va
demanar l’Ajuntament d’Artesa de
Segre en nom del col·lectiu de persones immigrades, va ser finançat

per l’antiga Secretaria per a la Immigració.
CNL de Lleida
SCC de la Noguera
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de gener
SESSIONS DEL PLE

Vots en contra: 6 (4 CIU + 2 PSC)

Ple ordinari (13 de gener) i extraordinari (21 de gener)
Absències: Jordi París (ERC),
Domènec París i Salvador
Maluquer (CIU) i Jaume Ferré
(PSC)

S’acorda, per unanimitat, procedir al sorteig dels membres que
han d’integrar la mesa electoral de
les eleccions a Cambres Agràries.

S’aproven, per unanimitat, les certificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 6, per un import
de 5.869,95 euros, corresponent a
l’obra “Xarxa de sanejament i adequació dels entorns de la carretera
d’Alentorn”, realitzada per l’empresa Promalos-Olsina SL.
- Certificació núm. 1, per un import de 31.767,30 euros, corresponent a l’obra “Escola de Música”, realitzada per l’empresa Carrers i Obres i Electromecànica
Soler SL - UTE.
- Certificació núm. 1, per un import
de 12.387,56 euros, corresponent
a l’obra “Pavimentació dels carrers
Sant Joan i Carnisseries, realitzada per l’empresa Construccions
Toni Clotet SLU.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries 11 i 27 de gener)

S’acorda, per unanimitat, aprovar
el conveni de col·laboració entre
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Artesa de Segre i
l’Ajuntament per al desenvolupament dels objectius comuns.

gona, de l’immoble situat a la carretera d’Agramunt 94 d’Artesa de
Segre.
- A Montserrat Font Pujol, pel tancament amb alumini lacat en blanc
del balcó de la tercera planta, porta segona, de l’immoble situat a la
carretera d’Agramunt 94 d’Artesa
de Segre.
- A Jaume Gallard Betriu, per col·locar aïllament i plaques Onduline
en la paret mitgera, de l’immoble
situat al carrer Marcel·lí Farré 11
d’Artesa de Segre.
- A Miquel Ortiz Vivian, per refer
paret de pedra de tancament d’hort
situat al carrer la Secla d’Artesa de
Segre.
- A Eulàlia Serralta Codern, per repicar i refer arrebossat de façana i
sota balcó i pintat de la façana de
l’immoble situat al carrer del Forn
10 d’Artesa de Segre.
- A Jaume Boixadera Llobet, per

S’acorda ratificar l’aprovació del
conveni de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques i l’Ajuntament d’Artesa de Segre per a la
construcció d’un Casal de la Gent
Gran al municipi d’Artesa de
Segre.
Vots a favor: 5 (ERC)
Abstencions: 6 (4 CIU + 2 PSC)
No s’aprova el Pressupost General de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre per a l’exercici econòmic
2011 que integra el del Patronat de
l’Emissora Municipal de Música.
Vots a favor: 5 (ERC)
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S’aprova la concessió de les següents llicències d’obres:
- A Josep Sala Roca, pel tancament
amb alumini lacat en blanc del balcó de la primera planta, porta se-

repassar façana i teulada “d’acord
amb l’informe tècnic sobre l’estat en
què es troben els edificis dels carrers Sant Joan i Carnisseries
d’Artesa de Segre” de l’habitatge
situat al carrer Carnisseries 4
d’Artesa de Segre.
S’aprova l’autorització de gual a
Prefabricats Lleida SL, per entrada
i sortida de vehicles a través de la
vorera de 4 metres lineals a l’edifici situat a la carretera de Tremp 22
d’Artesa de Segre.
S’acorda la concessió de les següents llicències per a la primera
utilització i ocupació:
- A Benjamí Llobet Fité, per l’edifici plurifamiliar de 6 habitatges,
2 locals i 4 aparcaments, situat al
carrer de les Eres 1, cantonada
carrer Barcelona, d’Artesa de
Segre.
- A Josep M. Esteve Claverol, pel
local en planta baixa de l’edifici
d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Únic 19 del
Pont d’Alentorn.
S’acorda autoritzar les següents
connexions a la xarxa d’aigua:
- A Conspromar SL, per escomesa d’aigua potable al local, en
planta baixa, situat al carrer Mare
de Déu del Pla 4 d’Artesa de
Segre.
- A Culleré Rendé, SL. per escomesa d’aigua potable al local, en
planta baixa, situat a l’avinguda
Maria Anzizu 31-33 d’Artesa de
Segre.
- A Marc Rendé Mateu, per escomesa d’aigua potable a l’habitatge
situat al carrer del Castellot 15
d’Artesa de Segre.
S’acorda concedir la llicència
d’obertura d’establiment i d’activitat a Josep M. Esteve Claverol per
la instal·lació i obertura de l’activitat d’un forn de pa amb degustació
i servei de bar, a situar al carrer Únic
19 del Pont d’Alentorn.

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
S’acorda atorgar al senyor Pedro
Bosch Riera una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular conductor amb una validesa de
10 anys.
S’acorda atorgar ajut econòmic de
6.000 euros al CENG per a fer front
a les despeses derivades de la
seva activitat.

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Per renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre, podeu
demanar hora a les oficines municipals personalment o per
telèfon (973 40 00 13) del 21 al 28 de febrer del 2011 (l’expedició serà els dies 3 i 4 de març de 2011).

INFORMES D’ALCALDIA
La Diputació de Lleida ha concedit
una subvenció de 10.000 euros pel
mobiliari del Centre d’Entitats Les
Monges.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dijous 17 de març
Artesa de Segre: dijous 17 de març (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).

El Departament de Governació ha
comunicat l’emissió d’un informe
favorable a la constitució de l’EMD
de Baldomar.
Ajuntament d’Artesa de Segre
Eva Maza i Batlle
Les obres participants hauran d’ésser en català, inèdites i originals.
S’hauran de presentar o enviar per correu a la Biblioteca Municipal fins al 25 de març de 2011.
S’estableixen les següents categories:
- 1a categoria: Cicle Inicial d’Educació Primària
- 2a categoria: Cicle Mitjà d’Educació Primària
- 3a categoria: Cicle Superior d’Educació Primària
- 4a categoria: 1r Cicle d’ESO
- 5a categoria: 2n Cicle d’ESO
- 6a categoria: Persones nascudes els anys 1993 i 1994
- 7a categoria: Més grans
Els premis consistiran en:
- A les categories 1a, 2a i 3a: lots de llibres i obsequis
- A les categories 4a i 5a: 100 euros
- A la categoria 6a: 250 euros
- A la categoria 7a: 500 euros
Tots els accèssits obtindran lots de llibres i obsequis.
Els resultats es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc al Centre
d’Entitats Les Monges el diumenge 29 de maig a les 13h.
Es poden demanar les bases completes a la Biblioteca Municipal o a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. També es poden consultar a www.artesadesegre.cat
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COSES DEL BRIMERO

Històries de la guerra (IX)
ada dia donaven lo mateix.
Al matí, lo cafè amb aigua;
per dinar, sopa de pasta; per
sopar, sopes de pa.
Com que los “cubos” eren estrets
i el menjar quedava al cul de les
calderes, les portaven a la cuina,
ho abocaven en unes de grans i les
tornaven a portar. Passava lo mateix... I a dormir.
Aviat em vaig buscar un pot que
em servia de plat. Cada nit, com

C

que sortíem a dormir al centre,
abans havíem posat quatre o cinc
mantes dins d’una saca. Jo em posava la saca al coll i li deia al company: “Tu surt”. Un cop a fora, ell
es quedava a fer lo llit. Jo agafava
lo pot i... a buscar ranxo a la cuina.
Era molt perillós. Sempre he pensat que per caminar falta sort.
Arribava a la cuina i preguntava:
“¿Hay algo por aquí?” “Sí, aquí hay
las perolas”. Hi havia dos pams de

sopes, agafava el pot, l’emplenava
i m’ho prenia. Després l’emplenava per a l’altre. Aquest se m’enfadava perquè sabia que era perillós:
“Te cogerán. Te van a matar de una
paliza. No lo hagas”. Però jo confiava en la sort.
Bé, ja n’hi ha prou.

Ton Bonet

J.Galceran

HUMOR
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PALANC-OCI

Encreuat per Jordi Alins

Horitzontals
1. Renyar a crits.- 2. Dona jove o nena gran. Faré el que tu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
em manis.- 3. Ingredient estrella de la salsa nacional. Sotmès a l’acció del foc.- 4. El mes de Maria de les flors o de la
1
revolució. Pronom xinès. Punt per on surt el Sol. Consonant
2
que s’equivoca.- 5. Allò que s’afegeix a una cosa per embellir-la. Nota musical molt personal.- 6. Consonant tossuda. La
3
setena part de la setmana. Al revés, pal metàl·lic rígid i dur.4
7. Al revés, entrant marítim típic de les costes gallegues. Al
5
revés, el metall més preuat pels joiers. Al revés, enllaç.- 8.
Consonant de dos pontets. L’estació de l’any on tota cuca
6
viu. Negació temporal.- 9. Pronom de tercera. Al revés, pare7
lla de vocals voladores. Persona que no va vestida. Conso8
nant rabassuda.- 10. Després del vuitè. Tret. Alumini.- 11.
Carrer, viu o camí per on es pot passar.
9
Verticals
10
1. Acció d’enamorar-se.- 2. Superfícies de terreny ideal per a
11
construir-hi un edifici, un jardí. Vocal prima. Tractament anteposat al nom d’una religiosa.- 3. Forma geomètrica d’un tub.
Contrari de ve.- 4. Deïtat egípcia que personifica el Sol. Alegre. Transpiren.- 5. Vocal que ha fet règim. És al bell
mig del mar. Mamífer amb nom de santa. Consonant que serpenteja.- 6. Dues vegades una magnitud donada.
Interjecció que demana la confirmació de l’oïdor. Titani.- 7. Aminoàcid natural present en les llavors de la
papilionàcia Abrus precatorius. Ajuntat de manera íntima.- 8. Càtedra o tron d’un bisbe que exerceix jurisdicció.
La banda sonora del llamp. Planeta del sistema solar.- 9. Entre abans i després. Fa acabar els versos de
manera igual o semblant. La primera consonant.- 10. Després d’abans. Ordena amb la intenció que l’obeeixin.
Al revés, nota modèlica.- 11. Que pot ésser retribuït, pagat.

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

negació
NOTA
Mediterrani
Negre

Què has menjat?

Juguen les blanques

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Escridassar.- 2. Noia. Obeiré.- 3. All. Abrusat.- 4. Maig. Li. E. R.- 5. Ornament. Mi.- 6. R. Dia. arraB.7. aiR. rO. oinU.- 8. M. Estiu. Mai.- 9. Es. uA. Nua. B.- 10. Novè. Tir. Al.- 11. Transitable.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Calamars (ca, la, mars).
Problema d’escacs
1- Ce5, Re7; 2- Cc6+, Rd6; 3- Ca7, Rc5; 4- Cc8 i el rei blanc es pot atansar guanyant el final.
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IMATGES D’AHIR

Cals Xolladors. 1909

a ser la primera casa que es
va edificar a la que després
seria
la
carretera
d’Agramunt. Del carrer Calvari en
deien “el carrer de Dalt”. El Genaro
Ferrer i l’Agustina que surten a la
foto, van comprar un terreny escripturat el 1888, al mig d’unes vinyes
propietat del Sr. Boldú, el testimoni
va ser el Maig ferrer. S’hi van fer la
casa, que va costar 560 pessetes
d’aquell temps, que devia ser una
fortuna. Es va pagar amb monedes
de plata i or als prestadors, perquè
de bancs encara no n’hi havia.
La feina de xollador era un ofici
amb molt esdevenidor en aquella
època. Gairebé a totes les cases
depenien de l’agricultura i per viatjar o traginar fato necessitaven animals. Rucs, ases, eugues, cavalls,
eren imprescindibles, segons els
casos, per la mobilitat i les necessitats bàsiques de la gent a pagès.
Les fires de compra-venda d’animals eren famoses i venia molt personal, principalment a la de Santa
Cecília i a la de Nadal. Amb tot, les
més importants eren les de Salàs
de Pallars, Organyà, Calaf i Verdú.
El tragí d’animals va durar fins als
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anys 60, amb l’arribada del tractor
i la mecanització del camp. En principi, però, els tractants d’animals,
que era un gremi potent i nombrós,
deien que els tractors durarien quatre dies i que no tenien gaire futur.
Amb la mirada d’avui, el tema
pot semblar una animalada, però
en entrar l’estiu es xollaven les
mules per la calor, que quedaven
més maques. Val a dir que es xollaven tot l’any. Feien com un dibuix
al coll, a l’esquena i a la cua com
s’aprecia a la foto. Un animal ben
cuidat feia bon amo. Si el veies mal
cuidat, o era pobre o un “despreciat”.
Ajudava en el treball de la casa i de
vegades el pagès en tenia sort, ja que
havien de compartir moltes hores de
feina, sovint dura.
Si l’amo s’estimava l’animal, per
Sant Antoni, que era feta grossa, el
portava a beneir ben polit i ben
guarnit. Fer-ho era un orgull pels
pagesos, que en certa forma competien els uns amb els altres aquell
dia. A les cases pairals hi vivia molta gent i, a més de la família, hi
havia els mossos. Per aprofitar el
mercat dels diumenges, de Seró i
Colldelrat baixaven els animals per

a xollar i ferrar, i en marxar feien
molt de goig.
A les façanes s’hi acostumava a
penjar les eines distintives de cada
ofici artesanal. Aquest que tractem
avui ha desaparegut del tot. Abans,
donava feina per temporades a tota
la família. A Artesa, durant anys,
aquesta família en va ser pionera i
va ser l’única que es dedicava a
aquest ofici. Els grans ensenyaven
els fills i els parents, i això venia de
molt antic. Als baixos de la casa,
avui hi ha el Bar Jubete.
El més jove era el Joan Ferrer
(de cara), que tenia 18 anys i encara no s’havia casat. Aquest va ser
l’avi de les noies de la casa. El que
està a la cua era el Carlos, el qual
després s’establiria a Ponts. Ambdós havien vingut a peu des
d’Aguatón (Terol) fins a Artesa. Era
la principal manera de viatjar
d’aquell començament de segle
XX. L’Agustina i el Genaro, que
surten a la foto, eren doncs, els
besavis de les noies de Cals Xolladors, les conegudes Dolors i Filo.
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per la família

LA FOTO

L’associació de dones Artesenques Actives, fidel al seu nom, no para. A la foto les veiem en un taller
de cuina, mentre que el passat 6 de febrer van celebrar Sta. Àgueda. (Foto: Artesenques Actives)

