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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.

30 de gener, 20 i 27 de febrer:
Excursió a peu a la Mina de Montclar. Sortida des
de Montsonís. En acabar, visita al castell de Montclar.
Organitza: Castells de Lleida

DESEMBRE
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 16: Xavier Eroles i Vila, fill d’Àngel i de Marta
dia 21: Amin Rabah, fill de Mohammed i de Yamna
Defuncions:
dia 3:Antònia Estany i Solé (83 anys),
natural de Collfred
dia 4:Concepció Farràs i Alsina (87 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 13:Ángel Sánchez i Mena (59 anys),
natural de Medellín (Badajoz)
dia 29:Blai Mateu i Gros (94 anys),
natural d’Artesa de Segre
Ventura Xandre i Aumedes (86 anys),
natural de Montsonís

16 de febrer:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’hora del conte per a nens i nenes de P4 (veure pàg.
30)

27 de febrer:
Caminades per la Noguera. Caminada a la mina
de bauxita de La Forradella (Alòs de Balaguer). Trobada a Rubió del mig a les 8:40h. Organitzen: Terres del Marquesat i Centre Excursionista de Balaguer

NOTA DE LA REDACCIÓ
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquen els naixements, els matrimonis i les defuncions dels
municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte
quan les persones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen.

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
DESEMBRE
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
3,9°
Temperatura màxima:
17,5° (dia 8)
Temperatura mínima:
-9,2º (dia 26)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
23,3 mm (dia 21)
Total precipitacions:
50,7 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca
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18 mm (dia 21)
36 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
4,4°
Temperatura màxima:
19° (dia 8)
Temperatura mínima:
-8º (dies 26 i 27)
Dies amb precipitacions:
5
Precipitació màxima:
20 mm (dia 21)
Total precipitacions:
36 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
3°
Temp. màx. i mín.:
manquen dades
Dies amb precipitacions:
12
Precipitació màxima:
18,3 mm (dia 21)
Total precipitacions:
35,1 mm
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Mals auguris?
Si hem de ser sincers, acabada la primera dècada del segle XXI
i vist el que estem sentint durant aquest inici d’any, la situació del
país no pinta gaire bé.
A nivell general, aquesta crisi que ens pensàvem que aniríem
superant al llarg de 2010, podem dir a hores d’ara que ni tan sols
sabem si ha tocat fons. Per acabar-ho d’adobar, el nou Govern
de la Generalitat ens està anunciant un dia rere l’altre les diferents dificultats econòmiques amb què es van trobant i les retallades pressupostàries que d’entrada pretenen fer. Potser és la
típica tàctica de quan es dóna un canvi de color polític en el govern i “el que toca” és fer-nos creure que els seus antecessors
ho han deixat tot molt malament. També podria tractar-se de la
tàctica de la por; és a dir, pintar-nos la situació econòmica realment fotuda i així els resultarà més fàcil aplicar retallades pressupostàries allà on calgui. Però... i si no es tracta de res de tot
això? I si ens presenten la realitat tal com és? Si és així, el més
dur encara deu estar per arribar. Que Déu ens agafi confessats.
Per altra banda, ja comencen a arribar-nos veus de l’Estat en
el sentit que això de les autonomies no s’aguanta per enlloc i que
ens ho haurem de fer mirar. Ara és quan ens ve al cap aquella
expressió del “cafè per a tothom”. Els que reclamàvem autogovern érem uns pocs (principalment bascos i catalans), però volien que fóssim tots iguals i es van inventar un estat amb 17 autonomies. Si a la majoria ja els hi anava bé, home! Però, és clar,
s’hauria notat massa que alguns som diferents. A més, de què
serveix tenir competències transferides si no se suprimeixen els
serveis corresponents per part de l’Estat? En això la cosa és clara: l’Estat es podria estalviar molt diners. També hi ha comunitats
que han llençat la casa per la finestra amb serveis totalment gratuïts: ordinadors a l’escola, servei complet d’ortodòncia...
Mentrestant, Catalunya ha estat suportant un terrible espoli
fiscal durant dècades que ha significat haver de fer mans i mànigues per a poder tirar endavant el país. Així és que en això hem
d’estar al costat del president Mas i dir-los clar i català: “Catalunya,
ni tocar-la”.
Tot i aquestes reflexions que no desprenen gaire optimisme,
voldríem acabar amb un crit a l’esperança. La situació continua
sent difícil i no sabem fins quan, però entre tots ens hi hem d’ajudar. I ens en sortirem prou bé, és clar que sí. Perquè, com va
escriure Miquel Martí i Pol, “tot està fer per i tot és possible”.

Membre de l’ACPC

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

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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NOTICIARI

Tomben el pressupost d’Artesa per al 2011
n el Ple celebrat el passat 13
de gener, l’equip de govern
de l’Ajuntament d’Artesa va
presentar el pressupost per al 2011,
el qual no va ser aprovat perquè
l’oposició hi va votar en contra, de
forma que els 6 vots de CiU (4) i el
PSC (2) es van imposar als 5 vots
d’ERC.
El pressupost proposat per a l’any
2011 ascendia a 5.084.160,77
euros, format pel de l’Ajuntament
(5.076.260,77 euros) i pel del Patronat de l’Emissora Municipal (7.900
euros). El de l’any 2010 era de
4.779.209,27 euros.
El grup municipal d’ERC va defensar el pressupost dient que: “És
el més adequat per aquest temps de
crisi, perquè és realista i alhora també és ambiciós. És el pressupost
que necessita Artesa per aquest
2011. Se n’ha parlat en diferents
Juntes de Govern i tots els grups hi
han pogut fer les seves aportacions.
Per part del PSC s’ha contemplat la
1a fase del carrer Sant Jordi
(156.211,86 euros), alinear el carrer
Balmes (34.200 euros) i la creació
d’una zona Wi-Fi (15.000 euros). Per
part de CIU s’ha contemplat la supressió de barreres arquitectòniques
(52.644,22 euros) i l’estudi de diagnosi de la xarxa d’aigua de Vall-llebrera, Vall-llebrerola, Montargull i
Montmagastre (12.000 euros)”.
Pel que fa a les Inversions,
l’equip de govern va destacar l’acabament del Casal Cultural (mobiliari), per import de 550.369,75 euros,
i l’execució de la segona fase del Pla
de Barris. Destaca també la creació
d’un espai verd a la segla (52.620
euros), la pavimentació de diferents
carrers (167.111,75 euros) i la segona fase del Casal de la Gent Gran
(310.000 euros). Obres del PUOSC
als pobles agregats: Xarxa de sanejament a Clua (109.504,40 euros),
Pavimentació de l’accés a masies de
Vall-llebrera (24.959,53 euros), revestiments dels camins d’accés a
Collfred (83.589,30 euros), equipament sociocultural Alentorn, 1a fase
(170.000 euros) i vàries actuacions
a Seró (141.875,01 euros). També

E

es preveia una partida per inversions de 87.696 euros destinada als
pobles agregats, fruit d’un acord
unànime dels grups de l’ajuntament
que fa referència a la participació
dels pobles agregats al Pla E del
Govern Central.
En definitiva, les inversions pujaven un total de 2.315.526,94 euros
(un 45,61% del total del pressupost).
La majoria estan finançades entre un
70% i un 90% per subvencions del
PUOSC i del Pla de Barris.
Pel que fa a les Despeses corrents, es proposava reduir-les en
uns 100.000 euros. Aquesta reducció quedava reflectida principalment
a la partida de Fires i Festes (de
200.000 euros a 150.000 euros).
Per a poder executar aquest pressupost es preveia la concertació
d’una operació de crèdit per import
de 496.388,53 euros, donada per la
necessitat d’aconseguir el finançament per executar les obres que no
compten amb subvenció, com el carrer Sant Jordi, el carrer Balmes, o
bé el tram inicial del carrer Roc del
Cudós. Segons l’equip de govern, el
nivell d’endeutament municipal els
permetia assumir aquest crèdit.
La reflexió que va fer ERC abans
de votar va ser: “Vistes les intervencions dels dos grups, sembla clar
que el pressupost no tirarà endavant. Els arguments que es donen
no són suficients i no són reals. Hem
contemplat tot el que van demanar
els dos grups de l’oposició. Així mateix, la no aprovació dels pressupostos pel 2011, suposa un risc real de
paralització del poble. Així el Casal
Cultural podria estar acabat abans
de l’estiu, el tram inicial del carrer
Roc del Cudós, els pobles agregats
es queden penjats... No van poder
paralitzar els pressupostos del 2009
i del 2010 perquè l’aprovació dels
mateixos era requisit indispensable
per poder demanar els ajuts del Pla
del Govern Central, tot i que el grup
de CiU va intentar paralitzar els del
2010 votant en contra”.
L’alcalde va recordar al cap de
CiU que quan ell era alcalde, ERC
mai va impedir l’aprovació d’uns

pressupostos perquè si no hi votaven a favor, almenys s’hi abstenien.
A més, les mostres d’indignació de
Sabanés van fer reclamar torns de
rèplica per part dels grups de l’oposició, la qual cosa va acabar amb
retrets per ambdues parts. En la
seva rèplica, París va dir que ERC
feia demagògia i victimisme.

La posició de CiU
El grup de CiU hi va votar en contra
al·legant que en temps difícils com
els actuals, l’Ajuntament no pot endeutar-se encara més i que no estaven d’acord amb el crèdit que ERC
volia demanar. A més, van afegir que
no era el seu pressupost i que només s’havien reunit en una ocasió
amb ERC per parlar-ne, sense arribar a cap acord, ja que l’equip de
govern semblava més interessat a
pactar amb el PSC que amb ells.

La posició del PSC
El PSC ha justificat el vot en contra
del pressupost perquè “es consideren enganyats per ERC, ja que no
han complert els compromisos pactats l’any anterior. No han creat la
plaça d’arquitecte municipal, no han
elaborat unes normes cíviques, no
han alineat el carrer Balmes, no han
fet la supressió de barreres arquitectòniques, no han signat el conveni amb els jubilats, no han traslladat la bàscula municipal al polígon,
no han començat les obres del tram
final del carrer Jesús Santacreu on
hi ha d’anar una plaça, no han solucionat el conflicte del camí de
Tudela, etc. No han estat capaços
de dur a terme aquests treballs i
encara es volen embarcar en nous
projectes. No estem d’acord amb el
fet de contractar un nou crèdit, ja que
primer s’ha d’acabar el que està començat. Pel poc temps que queda
per a les eleccions, que faci el pressupost qui entri al nou ajuntament.
El vot en contra és en senyal de protesta”.

Ramon Giribet i Miquel Regué
la
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NOTICIARI

La Marató de TV3
l diumenge 19 de desembre
tot Catalunya es va abocar
en la celebració de la Marató de TV3 organitzant tot tipus actes (alguns en dates diferents al dia
19) en gran part dels municipis del
país. De tothom és coneguda la finalitat solidària d’aquest esdeveniment que pretén recollir diners per
a una causa que va canviant d’un
edició a una altra.
També a les nostres contrades
es va col·laborar amb La Marató de
TV3. A Cubells, l’Associació de
Dones Mareselva va organitzar una
xerrada a càrrec del Dr. Joan
Bargés i l’Associació de Joves “Jo
Qblls!” va muntar un bingo solidari
i berenar amb coca i xocolata.
Pel que fa als actes d’Artesa de
Segre i de Vilanova de Meià, són
els nostres col·laboradors que ens
ho expliquen tot seguit.

E

El municipi de Vilanova de
Meià amb la Marató
Novament l’associació de dones La
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Coma de Meià va organitzar un
sopar solidari per tal de participar
amb la Marató de TV3, enguany
dedicada a les lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.
La celebració va tenir lloc el passat 5 de desembre a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià. Al sopar s’hi varen aplegar
unes 90 persones, veïns del municipi i fins i tot d’altres poblacions
veïnes, tots ells amb un motiu ben
clar: participar d’alguna manera per
una causa solidària, i a la que malauradament qualsevol persona s’hi
pot arribar a trobar.
Després de l’àpat es va vendre
tires de números pel sorteig de diferents obsequis oferts per diversos
col·laboradors. La col·lecta
d’aquesta venda, juntament amb la
participació en el sopar, varen fer
possible poder recaptar un total de
913 euros.
En acabar, es va fer un agraïment per la solidaritat demostrada
per tothom, assistents i no, ja que

moltes persones a les quals no els
era possible assistir a aquest acte,
varen fer igualment la seva aportació solidària.
S’agraeix l’aportació desinteressada de productes pels lots sortejats a: Ajuntament de Vilanova de
Meià, Perruqueria i Estètica Núria
Jaime, Queviures Susana, Queviures Sala, Josep M. Marcó (Cal
Marcó), Hostal Pensió Montsec,
Casa de Colònies de Santa Maria
de Meià, Lurdes Oromí i Associació de dones La Coma de Meià.
Moltes gràcies a tothom!
Iolanda Masanés

Artesa de Segre amb la
Marató
El diumenge 19 de desembre, com
ja va sent habitual, el Club de Lleure Altis va organitzar una activitat
de la Marató de TV3, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la participació dels alumnes del Gimnàs
Altis i l’assistència massiva de les

NOTICIARI
persones que varen voler passar
una tarda acompanyant-nos i fent
pinya per la marató.
Tots vam donar molt de nosaltres
mateixos per fer d’aquest festival
una tarda diferent, participant amb
molt il·lusió i alegria, i compartint al
final una coreografia amb el públic
molt animat en ballar.
Per aquest motiu, cal agrair la
col·laboració desinteressada de la
Dra. Montse Coma (que ens va fer
una clara i concisa explicació
d’aquestes malalties), a les persones que s’ocupen del bar, als presentadors, a les decoradores de
l’escenari, a la Perruqueria Dolors
i l’Estètica Raquel (que ens varen
posar a tots guapíssims), a Protecció Civil, a tot els participants i a tots
els assistents.
Gràcies a tots fem possible que
dates com aquestes ens apropin
als que ens necessiten i puguem
enviar els 1.125 euros que es va
recollir.

El comerç d’Artesa es promou
Amb el suport de la Diputació de
Lleida i de l’Ajuntament, l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa
de Segre ha editat el seu primer
catàleg de Nadal amb els anuncis del seus associats que s’han
volgut adherir a aquesta iniciativa. Aquesta iniciativa ha servit
també per renovar el logotip de
l’associació. Per altra banda, els

comerciants van contribuir a la decoració de la plaça del Progrés durant les festes nadalenques i van
organitzar el concurs “Busca les
paraules”, els premis del qual es
van lliurar el diumenge 2 de gener
a la Dàlia Blanca durant la visita del
camarlenc reial a la ciutat (veure
foto de la contraportada).

Assalten la casa de l’antiquari
El dia de Sant Sebastià els
artesencs es van sobresaltar en
conèixer la notícia d’un robatori
amb violència al xalet situat al principi del carrer Roc del Cudós, conegut com cal Monjo o ca l’Antiquari. Segons sembla, un grup de lladres encaputxats i armats van irrompre en aquesta casa cap a les
3 del migdia, els quals van lligar i
amenaçar el seu inquilí, Jordi Ros,
a qui li van robar diners i altres objectes de valor. Es dóna la circumstància que en aquesta casa es va

produir un altre robatori l’estiu
passat; en aquella ocasió, però,
el propietari no hi era.

Excursions a la Mina de
Montclar
Un any més l’empresa amb seu
a Montsonís Castells de Lleida,
organitza unes excursions a peu
a la Mina de Montclar. Es tracta
d’una iniciativa que té molt èxit i
que atreu a casa nostra nombrosos turistes d’arreu. Les sortides
es fan aprofitant l’estronca del
Canal d’Urgell i permeten observar la colossal obra d’enginyeria
construïda mitjan segle XIX, un
túnel de prop de 5 km que salva
la serra de Montclar i permet que
l’aigua arribi a Agramunt. Els dies
previstos per les excursions són
el 30 de gener i el 20 i 27 de febrer. Per a més informació, podeu
trucar al telèfon 973402045 o visitar www.castellsdelleida.com.

la
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MUNICIPIS

Visites d’autoritats nadalenques a Vilanova
bans de començar les vacances de Nadal i molt fidel a la
seva cita anyal amb tots els
nens i nenes de tot el món, el Pare
Noel, seguint la seva llarga ruta de
pobles i ciutats, també va fer una visita als alumnes de l’escola de
Vilanova de Meià. Rebut amb molta
alegria per tots els infants, va arribar
carregat de regals i moltes ganes de
passar una agradable estona amb
tots ells. Desprès, un dolç comiat i
fins l’any vinent, ja que encara li quedaven molts pobles per visitar.
El dia 5 de gener també varen fer
la seva arribada al poble Ses Majestats d’Orient. Carregats de regals i
amb força caramels per a tothom, es
varen dirigir cap a l’Ajuntament de la
vila, on van fer l’entrega de presents
a grans i petits. Tot seguit, s’oferí un
piscolabis per tots els assistents a
l’acte.

A

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada i Mar Eroles
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LA NOGUERA

El Consell Comarcal digitalitza les actes
municipals
l Consell Comarcal de la Noguera ha digitalitzat les actes municipals que es conserven a l’Arxiu Comarcal de la
Noguera de les poblacions
d’Albesa, Algerri, Alòs de Balaguer,
Artesa de Segre, Anya, Balaguer,
Baldomar, la Baronia de la Vansa,
la Baronia de Rialb, Bellmunt
d’Urgell, Camarasa, Cubells,
Fontllonga, Foradada, Montgai,
Penelles, Tiurana, Tudela de Segre,
Vallfogona de Balaguer, Vilanova
de Meià i de l’EMD de Santa Maria
de Meià.
Aquesta actuació és el resultat
del projecte de digitalització que el
Consell Comarcal ha dut a terme
amb el Pla d’Ocupació del present
any i ha tingut com a objectius, en
primer lloc, el foment de l’ocupació
a la nostra comarca donant feina
durant sis mesos a quatre persones que es trobaven en situació
d’atur i, en segon lloc, la preservació i difusió del patrimoni documental de la Noguera.
Es preveu que quan acabi el projecte s’obtinguin més de 90.000
imatges digitals de documents històrics, de les quals prop de 50.000
corresponen a les pàgines dels

E
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acords de 21 municipis, antics i
actuals, de la comarca.
Amb aquesta actuació s’ha contribuït a garantir la conservació
d’aquests importants documents, ja
que, a més a més, es crea una còpia de seguretat que s’envia al Dipòsit Digital d’Arxius de Catalunya
que amb aquesta finalitat ha posat
en marxa el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

D’altra banda, properament qualsevol ciutadà podrà consultar
aquests documents digitalitzats en
línia, contribuint i facilitant així la
difusió i l’estudi d’aquesta rica font
per a la història dels pobles de la
Noguera a http://cultura.gencat.cat/
arxius/acn.

Arxiu Comarcal de la Noguera

LA NOGUERA
Obres a Castelló
L’Ajuntament de Castelló de Farfanya ha adjudicat les
obres de substitució de la xarxa d’aigua potable i clavegueram, la renovació de la pavimentació de la plaça Major i els seus accessos, la plaça de la Font i la
travessera de l’església a l’empresa Biosca SL. Està
previst que les obres comencin aquest primer trimestre de l’any.
Millora del consultori d’Albesa
Albesa ha realitzat unes obres d’ampliació i millora del
consultori mèdic, per tal d’adaptar-lo a la normativa i
millorar-ne els espais. S’ha aprofitat el local del costat
per ubicar-hi la sala d’espera i crear una sala de cures, i s’ha renovat la instal·lació elèctrica, els tancaments i el mobiliari.
Tiurana cobreix la piscina
L’ajuntament de Tiurana té previst cobrir les piscines
municipals en els pròxims mesos per poder ampliar
l’oferta turística del municipi, ja que vol oferir uns paquets turístics en els quals s’hi inclourà l’entrada gratuïta a les piscines si els visitants dormen o realitzen
una menjada al municipi.
Refugi de fauna salvatge
La Generalitat ha declarat refugi de fauna salvatge una
zona del Montsec de Rúbies, a Camarasa, amb l’objectiu de protegir les comunitats d’animals i l’equilibri
biològic de la zona. Aquest refugi té una superfície
616 hectàrees i limita amb Llimiana, Vilanova de Meià
i el riu Noguera Pallaresa. Al mateix temps, el Servei
de Gestió Forestal de la direcció general del Medi
Natural serà l’encarregat del manteniment del refugi,
així com de la senyalització i gestió del mateix.

El COU té audioguies
El Consorci del Montsec ha adjudicat a l’empresa
Sounder’s un sistema d’audioguies per tal que els visitants del Centre d’Observació de l’Univers (Vall
d’Àger) puguin rebre explicacions en quatre idiomes
sobre el contingut de la mostra permanent.
La Sucrera no parlarà a classe
Seguint la tradició de ja fa 21 anys, el grup de teatre
La Sucrera de Menàrguens va representar el dia de
Nadal una obra de teatre. En aquest cas, va ser l’obra
No parlaré a classe, una adaptació lliure de la coneguda com El florido pencil, que fa referència al sistema educatiu durant el franquisme d’una forma lúdica i
satírica.
La Copa del Món a Balaguer
El trofeu que va guanyar l’estiu passat la Selecció
Espanyola de futbol al Mundial de Sud-Àfrica va passar el dia 14 de gener per la ciutat de Balaguer, únic
emplaçament de la província de Lleida per on va passar la Copa del Món en el seu viatge per terres catalanes. Es calcula que més de 500 persones van passar
per l’Ajuntament per tal de veure i tocar la Copa, a
més de i fotografiar-se amb ella.
Els drets dels petits, els deures dels grans
Amb aquest lema, la Campanya de Joguines de Creu
Roja la Noguera, juntament amb el projecte d’Avis
Solidaris, ha atès aquest any 57 famílies i un total de
122 infants. Recordem que la campanya pretén que
cap nen es quedi sense joguina per Reis.

Anna M. Vilanova

Pessebre Vivent a Montgai
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ESPORTS

IV Olimpíades Rossi Delight del Lokal
l diumenge 2 de gener es va
celebrar la quarta edició de
les Olimpíades Rossi
Delight que organitzem el jovent del
Lokal.
El Torneig consisteix en disputar
encontres de Futbol, Bàsquet, Tennis Taula, Voleibol i Bitlles, tots en
modalitats adaptades, per tal que
es disputin totes dins del Pavelló.
Hi prenen part equips formats per
quatre jugadors o més, que poden
ser masculins, femenins o mixtes.
Enguany, la data va fer que la
inscripció d’equips baixés una mica
respecte l’èxit de les passades edicions. Tot i això, van ser 16 conjunts els que finalment van gaudir
d’una tarda nadalenca d’esport.
Van venir equips de Lleida, Ponts,
Agramunt, Balaguer i la resta foren
equips formats per joves d’Artesa.
A destacar, això sí, el rècord de presència d’equips femenins, que van
ser tres.
En primer lloc, es va disputar una
fase de grups, on els equips, agrupats de quatre en quatre, anaven
disputant lliguetes en cada un dels
cinc esports. En acabar aquesta
fase i fet el recompte, el primer classificat de cada grup passava a les

E

semifinals, en les que s’enfrontaria
en totes cinc modalitats a l’altre
classificat, passant a la final, qui fos
millor en tres dels esports.
Els classificats i els aparellaments de la ronda van ser Donís
Team i Lokal 1 Team, d’Artesa, i Rio
Team i Marc Vidal Team, ambdós
de Lleida. La final la van disputar
Lokal 1 Team i Marc Vidal Team,
quedant els de la capital en primer
lloc.
Des de l’organització del Torneig
volem donar les gràcies a tothom
que hi ha participat enguany, ja que

va ser una bona notícia saber que
podíem comptar de nou amb tots
vosaltres, així com a tots els que hi
han participat en anterioritat. Ens
queden paraules d’agraïment, també, per l’Ajuntament d’Artesa, el
Consell Comarcal, els nostres patrocinadors (Segrevest, Mobles
Ros i Condis), ja que tots ells ens
han donat tot el suport per a fer-ho
possible.
Moltes gràcies a tots i ens veiem
a la pròxima edició!
El Lokal. Associació de Lleure

la
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Converses amb Melcior Solans (IV)
Cinema i sarsueles
“Abans de la guerra, en els anys
30, quan estudiava a Lleida, encara que estudiéssim fort per tal
d’aprovar, amb els companys anaven cada setmana al cinema. Era
al llindar del cinema mut i quan començaven les pel·lícules a parlar.
Els locals de Lleida eren els cines
Granados, Victoria i Catalunya.”
Recorda les pel·lícules Tiempos
Modernos de Charles Chaplin i El
maquinista de la General de Buster
Keaton.
“També a Barcelona anava a
veure les típiques sarsueles i operetes de l’època: La Viuda Alegre,
La Duquesa Tabaren i, potser la
més famosa, La del Manojo de
Rosas.”

Temps de segar i batre
“Vaig aprovar tot el curs amb un
notable. Els de casa van estar molt
contents i jo a l’estiu ajudava en les
feines de segar i sobretot de batre.
A l’era, quan havien estès la batuda, em feien tocar la tanda primera
que durava aproximadament una
hora (consistia en passejar l’animal
que portava el trill i darrere enganxat l’animal que portava la curra o
rodet). Mentrestant, ells anaven a
esmorzar, després giraven la batuda i arreaven els animals per a fer
una altra tanda d’una hora. Aleshores hi anava jo a esmorzar, al tros.
Així, cada matí fèiem tres tandes i
mentre els treballadors giraven (girar amb les forques), a l’ultima tanda jo portava els animals a casa i
els donava menjar. La tanda de torrar, que era la primera després de
dinar (una hora i mitja després de
dinar) la començava jo, però al cap
de poca estona em venien a rellevar. Com a treballadors eventuals
per a segar, teníem el Josep Boix i
el seu fill Ramon Boix Camats, de
cal Gàrzola de Montargull, el qual
era del meu temps.”

L’últim curs
“El setembre de 1930 vaig comen16 la Palanca

çar l’últim curs de Magisteri a la
Normal. Era el quart curs i també
vaig residir al Liceu de Lleida, on
em vaig retrobar amb els companys. Tot va seguir normalment,
com en el curs anterior, fins que el
12 d’abril del 1931 hi van haver
eleccions municipals i el resultat va
ser que al 90% dels ajuntaments
van guanyar les esquerres. Es va
viure una gran explosió d’alegria a
tot arreu de la península. Això va
fer que a Catalunya cridessin
Francesc Macià per a ser el president de la Generalitat reformada (la
Mancomunitat estava suspesa per
Primo de Rivera des de l’any 1923,
en què va establir la Dictadura, que
va durar fins al 14 d’abril de 1931.
Primo de Rivera va ser dictador fins
l’any 1929 i després n’hi van haver
dos més, també militars.”
”Francesc Macià va declarar la
República Catalana Independent.
En veure això, el Govern central
provisional que s’havia format a
Madrid (on el rei Alfons XII ja havia
marxat per a evitar un vessament
de sang, segons es va dir a l’època) ens va enviar els seus representants més significatius, com
eren Indalecio Prieto, Alcalá
Zamora, Azaña i altres per a convèncer Macià que retirés la declaració que havia fet i que ell seria el
president de la Generalitat dintre de
la República espanyola. Ell va accedir i es va establir la Generalitat
de Catalunya, més o menys com
està avui.”

Bufen vents de canvi
“Jo vaig viure aquest episodis des
de Lleida i els estudiants també
vam ser conscients dels canvis que
es feien i vàrem recolzar-los. Ens
feien cada dia mítings de varis partits polítics com eren Esquerra, el
Partit Republicà, el Comunista, el
POUM (Partit Obrer Unificat Marxista) i el Partit Anarquista. També
vam viure manifestacions i més
mítings, sempre que complíssim les
nostres obligacions dels estudis de

Magisteri. Molts estudiants, com jo
mateix, vam ingressar al sindicat
FETE (federació espanyola de treballadors de l’ensenyament), que
era una secció del sindicat UGT.”
“El mes de maig vàrem fer els
exàmens i vaig treure, més o
menys, les mateixes notes de l’any
anterior. Tot i viure uns temps convulsos al carrer, vaig acabar els
estudis de Magisteri i vaig aconseguir el títol de Mestre.”

Cubells
“Tan aviat com vaig acabar, vaig
anar cap a casa molt content de
tenir el títol de mestre i de seguida
vaig rebre la notícia de ma germana, que estava casada a Cubells,
de si volia anar a substituir el Sr.
Esquerda, el qual havia d’anar a
acompanyar a la seva esposa a la
clínica perquè l’havien d’operar. La
substitució era per dos mesos, del
juny al 15 de juliol. Em va sorprendre la proposta perquè seria la primera vegada que treballava en una
escola de 60 nens amb diferents
nivells. Dubtava per si trobava dificultats.”
“Vaig fer el cor fort i vaig acceptar la oferta. La substitució va anar
bé, em vaig poder imposar davant
dels nens perquè el mestre Sr. Esquerda els tenia molt ben disciplinats. En acabar la substitució,
aquest em va pagar els dies treballats i llavors jo volia pagar a la meva
germana els dies d’estar a casa
seva, però no em va acceptar els
diners. Així és que em vaig trobar
per primera vegada a la vida amb
uns diners dels quals en podia disposar lliurement d’ells. Això em va
fer sentir més persona i va augmentar la confiança en mi mateix.”

Aquell llarg estiu
“Aquell estiu, com sempre, vaig ajudar a casa en les feines de batre i
després de fer neta la batuda me
n’anava a banyar al riu Segre. Recordo que aquell any, per a fer net
el gra de la batuda, vam estrenar

REVIURE LA MEMÒRIA
una ventadora fet pel fuster de
Montargull, en Josep Comabella
Farré.”
“Durant el temps de les vacances, del 15 de juliol al 15 de setembre, preparava la documentació per
a demanar plaça d’interinitat a una
escola pública de la província. No
es podia presentar aquesta petició
fins el 15 de setembre, en què obrien la Delegació administrativa del
Magisteri.
Mentrestant,
a
l’Enriqueta Pocurull Fontana
d’Artesa de Segre, que també havia acabat aquell any els 4 cursos
de Magisteri, li van proposar si volia anar de substituta a una escola
privada de la Central de Cabdella,
ja que la mestra que hi havia volia
fer oposicions per ingressar al Magisteri oficial i obtenir una plaça en
propietat.”
“També li van dir si coneixia algun mestre que estigués disposat
a anar-hi, ja que el mestre que hi
havia també havia de fer oposicions igual que ella. Quan em va fer
la proposta, de moment vaig dubtar, però en dir-me que el sou era
molt superior al que tenien els mestres interins, vaig acceptar de seguida. Abans, però, ja havia consultat amb els de casa que em van
donar llibertat per a fer el que més
em convingués, perquè van creure
que ja tenia la suficient maduresa
per a decidir les coses per mi mateix.”

tant tard, vam anar tot seguit a l’hotel on ens van rebre molt bé. A l’endemà, els mestres que hi havien
ens van acompanyar a l’escola, on
vam quedar fortament impressionats en veure-la tant neta, amb uns
nens molt nets, molt educats i amb
un material escolar del milloret que
llavors hi havia, de la casa Seix
Barral. També ens van presentar el
director de la central elèctrica, que
era anglès, Mr Matter, i a dos enginyers elèctrics que eren de Suïssa, el Sr. Fritzsoni i el Sr. Monetti.”

La central de Cabdella

En un entorn muntanyenc

“Vaig preparar la maleta el 15 de
setembre i amb l’Enriqueta vam
agafar el cotxe de línia que anava
des de Barcelona a Pobla de Segur. D’allí vam empalmar el cotxe
de la primera del Flamisell que ens
va portar fins a la Central de Cabdella. Tot aquest trajecte era desconegut per a mi i en arribar bas-

“El temps que vaig passar allí l’he
recordat tota la vida. Va passar com
un somni fet realitat. Recordo tres
coses principals. L’anada al llac
d’Estany Gento amb les filles dels
senyors Monetti i Fritzsoni,
l’Enriqueta Pocurull i un estudiant
de Magisteri, en Sempau (el seu
pare era un treballador de la com-

Fotografia del grup Batec (moviment avantguardista de mestres). D’esquerra a dreta, a la fila
de dalt: Salvia de Bellvis, Pallejà d’Os de Balaguer, Farrús de Camarasa i Melcior Solans
d’Alentorn. A la fila central: mestre de Balaguer, Vilalta de Cervera, Garcia Lamolla de Lleida,
desconegut, Miret, Josep Rei de Llavorsí i mestre d’Alcover. Asseguts: desconegut, un dels
germans Borrell, desconeguda i l’altre germà Borrell.

panyia elèctrica). Per anar-hi vam
haver de pujar a una plataforma
descoberta on hi havia un seient
per a dues persones (res a veure
amb les mesures de seguretat
d’avui dia) i amb un ramat de cordes per agafar-te, assegut a la plataforma o ajagut. Aquesta plataforma funcionava elèctricament. S’enrotllava fins al final del trajecte, a
uns 1000 m d’altura, i pujava amb
una inclinació d’un 80%. En arribar
a dalt de tot, encara faltaven dos o
tres quilòmetres per arribar al llac i
allí hi havia un camí planejant que
hi arribava. Per sota d’aquest camí,
que vam fer a peu, hi havia els dos
tubs que connectaven l’Estany
Gento amb uns altres tubs que baixaven paral·lels a la plataforma. Per
l’alçada d’on baixava i pel propi
pendent natural, l’aigua feia moure
les turbines de la central elèctrica.”
Bartomeu Jové i Serra

revista @ lapalanca . cat
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INFORME

Anàlisi històrica:
Participació i resultats a les eleccions al Parlament de Catalunya (1992-2010)
la revista del mes anterior
us oferíem un breu comentari dels resultats de les
eleccions al Parlament de
Catalunya de l’any 2010, centrantnos en el municipi d’Artesa de
Segre i els municipis propers, però
sense deixar de banda els àmbits
superiors (comarca, demarcació i
país). En aquesta ocasió us presentem una breu aproximació a la participació i als resultats de les darreres sis eleccions al Parlament al
municipi d’Artesa de Segre: 1992,
1995, 1999, 2003, 2006 i 2010.
De l’anàlisi de la Taula 1 i el seu

A
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gràfic, on es reflecteix la participació a les darreres sis conteses al
Parlament, podem concloure les
següents qüestions:
1. El nombre de votants fluctua entre poc més de mil sis-cents i poc
més de mil nou-cents. En les darreres eleccions del 2010 s’assoleixen els 1.623.
2. La participació, que sempre ha
estat superior al 60%, en dues ocasions supera el 70% (1995 i 2003).
Al 2010 s’arriba al 65,58%, gairebé sis punts per sobre del conjunt
de Catalunya (59,95%).
3. L’abstenció, per contra, no arri-

ba mai al 40% i en dues ocasions
es situa per davall del 30% (els ja
esmentats 1995 i 2003). Al 2010 és
del 34,42%, gairebé sis punts inferior del global del país (40,05%).
4. El vot en blanc, que malgrat la
dada discordant de 1992 ha anat
augmentant al llarg dels anys, al
2010 arriba al 2,71% en sintonia
amb el conjunt de Catalunya
(2,94%).
5. Els vots nuls, que també presenten una tendència a l’alça, al 2010
se situen a l’1,42%, una mica més
del doble que al global del país
(0,69%).

INFORME
De l’observació de la Taula 2 i el
seu gràfic, on es reflecteix els resultats a les darreres sis eleccions
al Parlament, podem arribar a les
següents conclusions:
1. CiU guanya en tots els comicis,
vorejant o superant el 50% dels
vots. Al 1999 obté el màxim suport
amb un 57,50% i al 2006 el mínim
suport amb el 47,26%. En les darreres eleccions del 2010 obté un
49,56%.
2. ERC acostuma a tenir un 25%
dels suports, amb les excepcions
del 1999, amb un 16,81%, i del
2010, on s’assoleix un mínim his-

tòric amb el 15,06%.
3. El PSC obté de mitjana el 10-11%
dels vots, amb els màxims dels
anys 1999 (15,99%) i del 2006
(14,40%). En les eleccions del 2010
s’obté un mínim històric amb el
9,19% dels suports.
4. El PP obté de mitjana el 7-8%
dels vots, amb un màxim el 1995
(10,56%) i un mínim el 2006
(6,98%). En les eleccions del 2010
els suports són del 8,63%.
5. Solidaritat Catalana per la Independència, partit de nova creació,
obté a les eleccions del 2010 un
7,50% dels suports.

6. Reagrupament per Catalunya,
partit també de nova creació, obté
a les eleccions del 2010 un 3,25%
dels suports.
7. ICV veu augmentar els seus suports, des del 0,63% del 1992 al
2,56% del 2006. A les eleccions del
2010 recula, però, fins a l’1,75% de
vots.
8. Els suports a altres forces, de
característiques molt diverses, no
arriba mai al 2,5% dels vots emesos.
Josep M. Sabartés i Guixés
Geògraf
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PARLEN LES ENTITATS

55è Concurs de Pessebres
n any més s’ha celebrat amb
molt èxit el Concurs de Pessebres que organitza la Parròquia d’Artesa de Segre, any rere
any sense interrupció. La finalitat
d’aquest concurs és motivar-vos
perquè seguiu fent el pessebre.
Una tradició catalana de fa molts
anys que cal mantenir i transmetre
a les generacions properes.
El Jurat qualificador vam passar

U

a visitar els pessebres el dia de
Sant Esteve i el dia 27 de desembre ens vàrem reunir per considerar i deliberar quins eren els pessebres guanyadors. Aquests van
ser:
- 1r premi: Oriol Cusola i Aleix Criado
- 2n premi: Família Serentill Aldavó
El dia 6 de gener es varen repartir els premis després de la missa de 12h. Va ser un acte molt emo-

Oriol Cusola i Aleix Criado van obtenir el primer premi

tiu en què tots els participants varen rebre un petit obsequi.
El jurat qualificador estem molt
agraïts per la vostra participació, ja
que mercès a vosaltres s’ha pogut
dur a terme el 55è Concurs de Pessebres al nostre poble.

El Jurat

Foto de grup de tots els participants

PER QUÈ DIEM...

... que a algú és de la quinta d’en Pellofa?
utilitza aquesta expressió
quan ens volem referir alguna persona molt vella i,
sobretot, a alguna cosa que ja no
està d’actualitat, antiga i passada
de moda.
El Pellofa era un home cec que
formava part d’una petita cobla de
dues guitarres i un violí. L’especialitat d’aquest conjunt musical consistia a fer serenates, per encàrrec
de la gent que ho podia pagar, en
diades assenyalades, la majoria de
vegades amb motiu del sant, del
bateig o del casament d’un familiar
de qui els contractava.
La presència d’aquesta cobla en
les festes durà molts anys, de 1820
a 1870 més o menys, i van poder-

S’

ne gaudir dues generacions.
Era molt difícil poder fer càlculs
sobre l’edat d’en Pellofa perquè
tenia una fesomia d’aquelles per la
qual no passen els anys. Tota la
ciutat de Barcelona el coneixia i en
els darrers anys de les seves actuacions tothom tenia la impressió
que havia de ser molt vell.
Era molt afectuós amb tothom,
sobretot amb la canalla, i en acomiadar-se de la festa sempre preguntava si per allí a la vora hi havia
algun altre veí que tingués alguna
cosa a celebrar, és a dir, si tenia el
mateix nom de l’homenatjat, o si
havia nascut algun nadó o si algú
s’havia de casar ben aviat.
Amb el mateix sentit s’utilitza una

altra dita: “Ser de la quinta d’en
Pallús”, la qual, possiblement, no
és més una degeneració de la que
hem comentat.
També n’hi ha una altra en un
sentit semblant: “Ser del temps de
la Maria Castanya”. La Maria Castanya va ser, segons sembla, la primera dona que es va pentinar el
cabell tot cargolant-se’l en forma de
castanya, és a dir, fent-se un petit
monyo. Aquest personatge, que
sembla que realment va existir, va
ser molt popular en totes les terres
ibèriques i es diu que va viure pels
volts del segle XV a Galícia.

Albert Vidal
la
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VIDA SOCIAL

Festa de Sant Sebastià

El 20 de gener, la Germandat de Sant Sebastià va celebrar la festa del seu patró (festa local a Artesa també)
amb la tradicional missa solemne i la posterior assemblea anual. Posteriorment, a l’Hostal Muntanya, prop de
100 persones es van aplegar en un dinar de germanor, que va acabar amb un bingo i una sessió de ball a
càrrec de l’acordionista Mari Alba. (Foto: Josep M. Espinal)

la
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TEMA DEL MES

Imatges de Nadal
Com cada any, les passades festes nadalenques han significat un conjunt d’activitats diverses de les quals en
volem deixar constància gràfica en aquestes pàgines. Altres activitats que no quedaran reflectides aquí han
estat publicades en diferents seccions d’aquesta mateixa revista. I també en trobareu a faltar algunes altres, de
les quals no disposem d’imatges.
Fotografies: Ajuntaments d’Artesa de Segre i de Cubells, Biblioteca Joan Maluquer i Vilafot, Josep M. Espinal,
Ramon Giribet i Eva Maza

Abans de les festes pròpiament nadalenques, però durant el mes de desembre, la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot va organitzar dues sessions de “L’hora del conte”. A l’esquerra amb la Riet i a la dreta amb la Fina.

El Parc de Nadal sempre és una de les activitats més esperades per part dels infants. En aquesta edició, durant
tres dies van poder gaudir de les activitats organitzades per l’Ajuntament i diverses entitats, incloses la Biblioteca i la Llar d’Infants municipals.
24 la Palanca

TEMA DEL MES

En començar el 2011 i abans de la nit màgica de Reis, vam poder gaudir d’alguns actes infantils a la Dàlia
Blanca. A l’esquerra, visita del camarlenc reial, que també va passar per la Residència de la gent gran. A la
dreta, representació infantil: “El gall Frederic i la gallina Caterina”.

La nit del 5 de gener, els Reis Mags d’Orient han de fer mans i mànigues per a poder ser presents a tot arreu.
Sort que són màgics! A diferents poblacions de les nostres contrades van ser molt ben rebuts per petits i grans:
Alentorn (imatge inferior esquerra), Artesa de Segre (dues imatges superiors), Baldomar, Cubells (imatge inferior dreta), Vilanova de Meià...
la
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Pessebres

El pessebre és una tradició de Nadal que ha anat a menys. Amb el Concurs de Pessebres (pàg. 21) es contribueix a mantenir-la. També entitats i institucions hi posen el seu gra de sorra. A l’esquerra, el pessebre del
Centre d’Assistència Primària. A la dreta, el pessebre dels Amics del Castellot, que enguany incorporava el
castell com a novetat.

26 la Palanca

MÚSICA, MESTRE!

Concert de Nadal 2010
ovament, un any més hem
pogut acompanyar la gent
del nostre poble el dia de
Nadal amb el Concert de l’Orfeó
Artesenc i la Coral Infantil Brots d’Il·lusió.
Fa molts anys que podem cantar el dia de Nadal i això ens produeix una gran alegria. Hem passat per diverses etapes (faltaria
més, amb la colla d’anys que fa que
cantem!!!) i volem continuar, sense
cap mena de dubte.
Com sempre, durant el curs passen coses, és l’esdevenir de la vida,
i n’hi ha algunes que ens marquen
més. Pensem en el traspàs de la
Nuri i de l’Angelet. Tots dos, eren
persones molt entranyables i estimades, i les trobem a faltar. Els
estem preparant un homenatge (i
esperem poder-los fer abans d’acabar el curs).
També fou important (i com totes les coses, sovint tenen una part
trista i una altra d’alegre) el canvi
de director. En Josep Lluís Guzman
i Antich prengué el relleu del Sergi
Valls i Jové. Vàrem estar molt a gust
amb el Sergi, i recordem amb molt
de plaer totes les estones que hem
passat junts. Fou i és, a part d’un
gran director, un bon amic.
Ara, en Lluís Guzman és el nostre director, i també estem molt a
gust amb ell. També hem trobat un
bon director i un bon amic.
Estem també molt satisfets de la
col·laboració que mantenim amb
l’Escola Municipal de Música. Re-

N

sulta molt agraït compartir cants
amb alumnes de l’Escola de Música. Rejoveneixen l’Orfeó i ens ajuden a créixer a tots els altres (són
unes companyes i uns companys
excel·lents i junts ens fem millors).
Per acabar, voldríem comentar
que l’actual església ha estat un
excel·lent marc i escenari per als
nostres concerts, i altres actes (a
més dels estrictament religiosos).
Fem aquesta reflexió en un moment que podem veure més o
menys propera la finalització de les
obres del Casal Cultural. Segur que
el Casal Cultural serà un espai fabulós per als nostres concerts i
molts altres actes. Recordarem
però, i segur que ens agradarà de
tant en tant, poder fer alguna cantada en la que ha estat la nostra
principal sala de concerts.

Hem d’agrair a la Parròquia i a
tots els mossens que ens han facilitat un espai tan especial i entranyable per a poder expressar els
nostres sentiments amb la música.
Sempre que t’asseus a escriure
et venen moltes coses al cap i voldries compartir-les. Segur que us
cansaria. Sí que volem deixar clar,
però, que moltes són les emocions
que desperta la música, i ens ajuda també a viure.
Moltes gràcies i fins aviat.

Orfeó Artesenc

CARAMELLES
2011

Assaigs:
dissabtes a les 9
del vespre

la
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EL CAP INFORMA

Taller d’alimentació saludable
l passat 14 de desembre i
dins el marc del Programa
d’Alimentació Saludable del
Departament de Salut, i el projecte
del CAP d’Artesa de Segre “Les
receptes de la nostra cuina tradicional i el menjar sa. Estrenyent lligams”, el personal del
CAP vàrem impartir al Casal de
la Gent Gran de la nostra població el Taller d’alimentació saludable.
Hi varen participar una trentena
de persones, amb predomini del

E

sexe femení. Es va desenvolupar
una primera part teòrica on es feia
referència als canvis a tenir en
compte a partir d’una edat. En segon lloc, es va posar en pràctica la
confecció del menú d’un dia amb
l’ajut de la piràmide dels aliments i
un joc de plats elaborats. Per acabar, vàrem posar en pràctica tot
l’après en la confecció real d’un
berenar saludable.
Vàrem gaudir tots plegats durant
dues hores i mitja d’una estona molt
enriquidora.

la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de gener
ADULTS
- Mort de dama. Llorenç Villalonga.
Ed. Proa
- Un regalo extraordinario.
Danielle Steel. Ed. Plaza Janés
- La venganza de los dioses.
Cristian Jacq. Ed. Planeta Internacional

- Hush, hush. Becca Fitzpatrick.
Ed. Lluna-roja
- Angelology. El llibre de les generacions. Danielle Trussoni. Ed.
Columna
- El pelegrí de Composte·la. Diari d’un mag. Paulo Coelho. Ed.
Proa

- Un dia. Una història d’amor sense data de caducitat. David
Nicholls. Ed. Columna
- Diari de guerra d’un requeté
català. Als fronts del Segre, del
Pallars, de l’Ebre i de Llevant.
Josep Vinyet Estevanell. Ed.
Garsineu
- Els Pirineus de cap a cap. 50
etapes. La Transpirinenca (GR
11). Marta Viladot. Ed. Cossetània
Edicions
- Els secrets del Barça. El que no
t’han explicat mai del millor club
del món. Lluís Canut. Ed. Columna
30 la Palanca

NOVEL·LA JUVENIL
- L’ombra allargada de l’amor.
Mathias Malzieu. Ed. Mondadori
- La veritable confessió de
Charlotte Doyle. Avi. Ed. Bambú
INFANTIL
- Sant Jordi mata l’aranya.
Joaquim Carbó. Ed. Baula

- Els trols encaputxats es desperten. Bat Pat. Ed. Estrella Polar
- El gran llibre de relats de pirates i corsaris. Joan i Albert Vinyoli.
Ed. Parramon
DVD ADULTS
- En tierra hostil
- Àgora
- Celda 211
- Home, ¿dulce hogar?
- Babel

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

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

Curs informàtica
Temari:
- Conèixer el navegador, Firefox i Internet Explorer
- Correu electrònic: crear un correu, adjuntar o descarregar documents
i fotos
- Videoconferència (skype)
- Facebook
- Youtube
Durada: 12 hores
Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 3 a 5 de la tarda
Lloc: Biblioteca Municipal
Inici: 7 de febrer
Places limitades
Per a més informació i inscripcions, a la biblioteca
Activitats de la biblioteca
- 16 de febrer, dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, l’HORA DEL CONTE
per a nens i nenes de P4. Explicarem dos contes: Un cangur a la masia i La caputxeta vermella.

DE COLLITA PRÒPIA

Fum, fum, fum!
o també vull dir-hi la meva
sobre la polèmica llei
antitabac que ha entrat en
vigor en el nostre país amb l’inici
del nou any. No em manifestaré
pel que fa a la conveniència o no
d’aquesta llei, no diré la meva opinió sobre els propietaris d’establiments que preferirien seguir com
fins ara: amb el compte bancari
ben carregat i amb la possibilitat
de desenvolupar un càncer de
pulmó o els que prefereixen perdre amb la nova llei algun client i
tenir més salut.
Vull, però, fer esment a la creixent proliferació d’establiments
(bars i cafeteries) que es declaren insubmisos; és a dir declaren
el no compliment de la llei. Mira
què bé! I jo que de ben petita
m’havia cregut el discurset de les
persones grans: “les lleis hi són
per a complir-les”. Què innocent
he estat! Ara resultat que no cal!
Que és obligatori complir el codi
de circulació, jo em declaro
insubmís! Que cal pagar a hisenda, jo insubmís! I si em posen una
súper multa per tot plegat, també
em puc declarar insubmís? Perquè això és allò que, suposo i espero, els passarà als insubmisos

J

del ram del fum.
Aquests establiments que deixen fumar i fins i tot en fan ostentació pública de la seva desobediència col·locant cartells del tipus

Aquests establiments
que deixen fumar i fins
i tot en fan ostentació
pública (...) jo crec que
o bé són uns il·lusos o
uns antidemocràtics
“aquí es pot fumar”, i sortint als
mitjans de comunicació, jo crec
que o bé són uns il·lusos o uns
antidemocràtics.
Il·lusos perquè creuen que incomplint la llei faran més calaix,
calaix que després hauran de multiplicar per pagar la multa. Quin
negoci! Antidemocràtics perquè en
una societat de dret (la nostra) la
norma, la llei és la base de la democràcia, ja que aquesta llei ha
estat feta per unes persones que
en el seu dia van ser elegits democràticament. Què no ens agrada la
llei? Doncs caldrà lluitar per canviar-la amb els mitjans que la socie-

tat democràtica ens permet: les urnes!
Sí, tal com sona, la nostra societat funciona així! I encara que
aquest sistema tingui molts defectes, molts, moltíssims...! No en coneixem cap altre de millor, almenys per ara!
Per tant, declarar-se insubmís
en un tema com aquest ho trobo
retrògrad. O és que potser som el
primer país del món on no es pot
fumar als bars? Ni de bon tros! Altres països més avançats que el
nostre ja fa anys que estan aplicant aquest tipus de llei i altres
molt restrictives sobre horaris
nocturns (pobres de nosaltres si
les tinguéssim aquí, no sé pas si
sobreviuríem...) i s’hi han adaptat
i s’ha normalitzat. I nosaltres quan
hem viatjat al país en qüestió bé
que hem complert amb la seva
normativa de funcionament. Per
què, doncs, aquí hem de fer tants
escarafalls? O potser sí que serà
veritat la vella afirmació: “En
España somos diferentes” i així
ens va!

Noemí Farré Cortadelles

la
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Alguna aportació i una precisió
Benvolguts amics, coordinadors de
La Palanca.
Us envio aquest escrit per a fer
alguna aportació i una precisió, al
voltant d’un cafè, a les “Converses
amb Melcior Solans” publicades a
partir del núm. 337 de La Palanca.
Que Alguna aportació i una precisió faig en la meva qualitat de:
1r. Ser un delerós lector de La Palanca a l’extrem d’arribar a llegirme devotament, fins i tot, l’àrida
Informació Municipal d’Artesa, cosa
què compliria encara que no la signés la meva amiga, l’Eva Maza.
2n. Ser, des de 1931, fill d’Alentorn,
on m’hi va ajudar a néixer, és clar,
la meva mare i el meu padrí i oncle, el Dr. Ignasi Solé i Poch.
Aquest fet memorable, almenys
per mi, es va produir perquè la
meva mare, Pilar Solé i Poch, germana del “Metge Ignasi” s’ho va fer
venir bé per infantar-me aprofitant
una de les seves periòdiques i preceptives visites des del Senegal.
O sigui que em plau l’haver tingut el privilegi de relligar amb els
orígens dels Poch i Escolà
d’Alentorn. Com també m’agrada
vindicar les meves arrels
artesenques en ser de la saga de
Cal Valeri per part del meu pare
Ramon Boldú i Riera.
Ja prou identificat i arribats en
aquest punt de la meva introducció
és quan exposo al Sr. Melcior Solans què, segons tinc entès, al nostre poble d’Alentorn hi devien haver tres cafès: el de Dalt, Cal Curcó
i el de Baix.
El de Dalt mai no va estar regit
per la Mundeta del cafè (Ramona
Poch i Escolà), sinó que ho fou per
la seva mare i besàvia meva,
Teresa Escolà i Roma, casada amb
Ignasi Poch i Serra, l’Ignasi el Ton.
Això no impediria a la meva àvia
Mundeta que, per a millor distingirla d’altres homònimes, li afegissin
el gentilici del cafè, en mèrit a que
ella ben bé que hi deuria donar algun cop de mà, o tocant alguna
peça amb el mateix piano que en-

cara conservem en la sala, de soltera, abans de casar-se amb Casimir Solé, de Balaguer, fill de l’encara recordat Casimir Solé i Fargues, l’Esquerrà de Balaguer, el
meu besavi, en espera de que algun historiador local en documenti
el seu ric itinerari professional, social i humà, i converteixi la seva llegenda en història.
El cafè, si és què va tancar per malaltia, ho devia ser de la meva besàvia, car la Sra. Mundeta un cop casada va anar a viure a Artesa de
Segre, on hi van néixer la meva
mare, Pilar Solé i Poch, i tots els
meus oncles, Manel, Ignasi i Casimir.
Anys després, els meus avis amb
la meva mare i els oncles, després
de morts els meus besavis, es traslladaren a viure a Alentorn, és clar,
a la mateixa casa on abans hi hagué el cafè.
Vet aquí que el Sr. Solans s’ha
saltat una generació.
D’aquell cafè me n’han arribat
algunes històries difuses dels seus
orígens i evolució.
De com un treballador –taller de
forques– va anar evolucionant cap
a un cafè, me n’ha arribat algun
record explicat pel Casimir Brescó
i pel Josep Berengueres (Pepe de
Cal Mosset).
Pel que sembla, en aquell lloc, fora
d’hores de treball, al voltant de l’estufa de “sabatots” inservibles i de tafetans, a l’hivern i tot temps, s’hi feien tertúlies informals i restringides
on es tractava de política en temps
de lluites entre isabelins i carlins i d’altres temes d’actualitat que llegien els
pocs que rebien els diaris de l’època
i que es transmetien oralment en
aquestes tertúlies mentre la meva
besàvia oferia, si s’esqueia, graciosament i de forma aleatòria alguna
infusió als assistents.
Més endavant, traslladat el treballador, va continuar aquell costum
informal evolucionant cap a l’activitat normalitzada de cafè obert al
públic.

Fos com fos, aquella sala devia
simultanejar aquell servei amb les
funcions pròpies de la verema com
era la feina de piar en una piadora
de grans dimensions que encara
conservem, com els dos trulls soterrats de fermentació del most que
s’hi abocava. I tot dins la sala!
Del meu record d’infant que va
viure la guerra civil, acollits per la
meva àvia, els meus pares i germanes a la casa pairal, a l’antic
cafè, la guerra ens hi va instal·lar
unes oficines d’algun estament militar; primer de l’exèrcit o de les milícies armades de la República i
desprès de l’exèrcit rebel. Però això
ja obriria un altre capítol ple d’anècdotes, que vistes per un infant de 7
a 9 anys podien semblar divertides
i d’altres de ben tristes.
Anys desprès de la guerra civil,
aquella sala fou sol·licitada a la
meva àvia, que ella cedia de forma
desinteressada, per a celebrar-hi
algun acte col·lectiu del poble o alguna festa familiar.
En una ocasió concreta –per una
festa de La Pau–, gent de bona
voluntat li van demanar com a lloc
neutral per a reunir festivament
gent del poble entre els que n’hi
havia d’habitualment separades per
idees oposades.
Ara me’n adono que, empès per
tanta evocació, el que havia de ser
una senzilla i breu precisió ha faltat
poc per assemblar-se a un cistell de
cireres que quan en vols agafar unes
poques, te’n segueixen moltes més.
Com en aquest cas en què els
records em venen a borbollons: la
voladura de cal Freixes i de la
Botigueta, la mina que no va esclatar de pur miracle a casa nostra...
Ui, ui, ui!, que no pararia... Prou.
No vull fer la competència al Sr.
Melcior, al qual des d’aquí saludo
ben cordialment.
Una abraçada a tots els que tan
bé serveu La Palanca.
Jordi Boldú i Solé
Lo Jordi de ca la Sra. Mundeta
la
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La nova llei del tabac i el CO2
Aquest gener de 2011 està sent un
mes d’experimentacions. Comencem un any nou, encarrilat a la crisi, amb un nou govern i amb expectatives envers aquest, amb noves lleis...
Parlant de lleis, una de les que
més repercussió ha tingut, és, evidentment, la del tabac. Pel que fa
al nostre poble d’Artesa de Segre,
la gent la compleix, actuació per la
qual els no fumadors n’estem molt
agraïts. Però s’ha acceptat amb
força resignació.
Els fumadors n’estan descontents perquè se senten un tant exclosos i, en certes ocasions, el fet
d’haver de sortir al carrer no els és
favorable, sobretot, en mesos de
fred com ho és el mateix gener.
Degut a la possible pèrdua de
clients, parlant de tot Catalunya,
molts bars han pres la decisió de
col·locar diverses estufes a l’exterior per a satisfer la “necessitat” de
comoditat ambiental dels fumadors.
Altres, fins i tot, han pres la decisió
de pagar la multa corresponent,
però permeten, així, la possibilitat
de fumar en el bar. Per tant, ens
trobem en una situació força absurda i inquietant pel que fa a la producció i, a la vegada, augment del
CO2. Tindrem, així, que el nombre
de fumadors no disminuirà molt
degut a la comoditat que rebran
dels bars i altres possibles establiments que decideixin condicionar
l’exterior amb estufes i aparells similars que produeixin gasos residuals contaminants per al medi. Per
tant, el diòxid de carboni provinent
del tabac no disminuirà, al contrari,
augmentarà a causa de la col·locació d’estufes o aparells per a
mantenir amb bona temperatura la
zona dels fumadors. Fixant-nos-hi
bé i parant-hi atenció, comença a
resultar inquietant i preocupant l’addicció que pateix molta gent enfront
del tabaquisme.
Em sembla que no s’han parat a
pensar els danys que està ocasionant al planeta aquest vici que aporta diners a l’estat però, a la vega34 la Palanca

da, milers de morts anuals. Per ser
més exactes, l’any 2006 van morir
8.673 persones fumadores a causa de malalties relacionades amb
el tabaquisme, la qual cosa representa un 15,5% de les morts anuals; a més d’unes 700 o 800 persones que no ho eren; és a dir, sense
cap relació amb el tabac, aquestes
persones es van veure afectades
per la contaminació del tabaquisme i van morir. Es podria dir, en
certa part, que les persones que
fumen són les responsables i causants d’unes 800 morts anuals.
Com ja he dit, crec que els fumadors no són conscients de tot el mal
que estan causant diàriament, cigarreta rere cigarreta. Molts pares
i mares fumadors/es no voldrien
que els seus fills acabessin fumant
i s’hi enganxessin de la mateixa
manera que ho han fet ells, però el
fill ja fuma des de petit, ja respira
aire contaminat, igual que ho feien
aquelles 800 persones.
He de dir que he tingut el “privilegi” de poder escoltar, últimament,
a certes persones queixar-se sobre
aquesta nova llei del tabac, reafirmant, crec que sense molts fonaments ni reflexions raonades, que
de la mateixa manera que el tabac
contamina, els vehicles, les indústries i altres instal·lacions o productes, encara contaminen en major
quantitat. Intentant, així, excusar la
idea que tenen ells sobre el fet que
no serveix de res prohibir el tabac
en llocs públics, ja que, hi ha altres
temes més rellevants sobre contaminació. D’aquesta manera, creuen
que prevalen més els interessos
econòmics de les persones encarregades de moure els fils del funcionament d’aquest país, que no pas
l’estat de salut de les diverses persones afectades per la contaminació.
És evident que el fum que produeixen els vehicles, per exemple,
també resulta tòxic per les persones i el medi ambient. Però els vehicles tenen una utilitat força important, ja que, gràcies a ells podem

permetre’ns la mobilitat a llargues
distàncies o càrregues d’elements
força pesants. Les indústries i les
fàbriques, per la seva part, produeixen materials, aliments, primeres
matèries... que ens fan la vida un
tant més fàcil i ens ajuden a satisfer certes necessitats diàries, que
realment són necessàries. El tabac,
per la seva part, no suposa cap utilitat per a la població ni pel progrés,
ni podem fer-ne un ús correcte. El
tabac produeix CO2 en menor mesura que els vehicles i les fàbriques,
és cert, però a diferència d’aquests,
el tabac no té cap recolzament.
Contamina sense cap mena d’utilització necessària i, per tant, sense cap justificació vàlida sobre el
seu ús.
Sincerament, el prohibiria. El tabac empitjora greument el medi
ambient, la salut de les persones i
resulta ser un vici massa perillós i
inútil, que acaba convertint-se en
un dels temes pilars en la societat.
Així, doncs, observem com moltes
persones paguen per empitjorar la
seva salut i la d’altra gent i, en general, la de tot el planeta. En això
sí que algunes persones ens en
sentim excloses, ja que volem preservar-lo en bon estat, però sembla ser que molts prefereixen oposar-s’hi.
D’altra banda, el fet que no intervinguin i s’oposin a la contaminació dels vehicles, de les indústries... de manera tan forta i exclusiva, és degut als interessos, purs
interessos econòmics. La gent que
s’ho para a pensar fermament, sap
que podrien haver-se trobat altres
formes de consumir energia per ferne ús a les indústries, cases, vehicles... però primer interessa gastar
tot el petroli que es podrà extreure
per obtenir-ne els majors beneficis
a llarg termini. Actualment, però, ja
hi han altres formes d’energia (solar fotovoltaica, geotèrmica,
mareomotriu...). El problema està
en que són cares. Un dels únics
problemes aquí presents resideix
en el fet que les persones miren
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més per la cartera que no pel benefici comú i ecològic.
Finalment, ja que aquest és un
text que hauria de servir per reflexionar, reflexioneu-hi: Els fumadors, quin benefici veieu i creieu
que podem extreure’n del tabac?
Creieu que el que ens “aporta” de

bo, pot suplantar el que ens aporta
de dolent? Per últim, cal preguntarse a un mateix, per què fumo?
Jo, i estic segur que molta altra
gent, us encoratjo als fumadors a
deixar definitivament aquest vici
que us té lligats de salut i econòmicament. Penseu que no hi ha mi-

llor plaer que aquell que se sent
quan s’està fent una cosa que beneficia a tothom. Contra aquesta
satisfacció, el tabaquisme no hi té
res a fer.

Ivan Balagueró Masanés

A la Residència d’Artesa s’hi està com a reis
Amics de La Palanca, espero que
hagueu passat un bon any, al vostre gust, i que pugueu acabar lo
2011 amb bona salut i també al
vostre gust. Això és lo que desitja
per a tothom lo Ton del Brimero.
També us vull dir que a la Residència hem passat unes festes
bomba. Ens van fer cagar la soca,
també ens van passar los Reis, va
pujar la coral de Balaguer, que ens
va regalar unes cançons molt maques, i per postres també va venir

un vespre el senyor Joan Carbonell,
que ens va obsequiar lo seu famós
repertori de cançons i ens va fer
passar una vetllada molt bona. Gràcies, Joan. Fins l’any que ve. T’esperem.
També volia donar un consell a
la gent gran, que a la Residència
d’Artesa s’hi està com a reis. Tenim molt bon servei, unes noies
molt bones i molt boniques que ens
cuiden com si fossin les mares de
tots. Així que no tingueu manies, no

espereu que us hi portin los fills,
que ha de ser molt trist. Poseu-vosho al cap i veniu a la Residència.
Aquí no molestareu ningú, ja que
és la seua feina. I, a més, és maco
veure tot lo que fan. Mentre sigueu
dos i pugueu, a casa. Quan en queda un de sol, a la Residència.
I no us puc dir res més. Si el meu
consell us molesta, dispenseu.

ocupat de repartir caramels sense
sucre ni gluten, pensant tant en els
nens com en els grans que pateixen algun trastorn alimentari o que

són intolerants a algun aliment.
Moltes gràcies.

Ton Bonet

Carta d’agraïment
La nostra família vol donar les gràcies als excel·lentíssims ajuntaments d’Artesa de Segre i de
Vilanova de Meià per haver-se pre-

Família Terré-Montesdeoca

COSES DEL BRIMERO

Històries de la guerra (VIII)
n dia venen amb una llista,
en criden una vintena i ens
porten a la presó de Torrero
a Saragossa, que era com un penal.
Ens porten a l’oficina. Tots portàvem plat d’alumini, ens el prenen
i ens porten a una sala gran que
era per a 50 persones. Hi érem més
de 300 i no s’hi cabia. En feien sortir a dormir al centre 100 cada dia.
A l’hora de dinar venen dos
“jefes”, un amb un munt de plats i
l’altre amb un munt de culleres. Tot
era nostre. I diuen: “Platos a 3
pesetas”. I és clar, com que jo no te-

U

nia cap cèntim, em vaig quedar sense plat. Però em vaig posar al costat del que portava les culleres. A
50 cèntims cada una. Com que en
va sobrar, en vaig agafar una.
Donen lo dinar i m’ajunten amb
un veterà, al seu plat. Com que
anàvem en dues files, em diu: “Tu
coges el pan y yo cogeré el rancho”.
Agafo lo pa, dono la volta i estava
assegut a terra amb lo plat al davant. Jo li dic: “Pero hay que
comer”. I em contesta: “Todo es
agua. Siéntate, pondremos el pan
y haremos sopas”. Jo li dic: “Esto
ahora me haría daño”. Li vaig do-

nar lo seu trosset de pa i jo em
vaig menjar lo meu. I així vam dinar.
A mi em convenia menjar sol. Hi
havia gent que rebien paquets i aviat vaig aconseguir un pot de quilo.
Aleshores, com que donaven lo ranxo en dues files, si lo “cabo” era a
l’altra fila, jo deia: “Para dos”. Sempre vigilant molt. N’hi havia altres que
també ho feien, però quan n’agafaven un, lo portaven al “jefe”, unes
quantes bufetades i a la cel·la.
Bé, ja n’hi ha prou.
Ton Bonet
la
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IN MEMORIAM

Nota d’agraïment
La família Xandre-Sabartés i altres familiars volen expressar el nostre agraïment a totes les persones
per les mostres d’afecte i el consol rebuts per la pèrdua del nostre pare Ventura.
A tots i totes els donem les gràcies.
Descansi en pau.

Al meu pare estimat…
Pare, et recordem… pacient i tranquil, amb un somriure,
amb sentit de l’humor, de poques paraules i pocs gestos,
però de grans fets.
Mirant una vida que passa sense gaires sorpreses,
sense grans il·lusions, sense grans passions.
Sempre d’acord amb el que està i com està cridant,
potser en silenci, el dolor i l’enyorança,
el no saber fins quan la vida es queda o la vida se’n va.
Quant hi va haver en el teu interior no ho sabem,
només sabem de la teva gran absència.
Pare... eres un gran home, el millor.
Pare… t’estimem i et recordarem sempre.
Els teus fills.
Ramon, Pepita, Miquel, Rosa i Pascual

Nota d’agraïment
La família Macià-Nogués agraïm de tot cor les vostres mostres de suport i afecte rebudes, les vostres
paraules de consol, com també la vostra companyia en el comiat de la nostra mare i iaia Montserrat.
Artesa de Segre, 4 de gener de 2011

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.

la
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FA 25 ANYS

Gener de 1986
mb l’inici d’un nou any, un
dels fets més destacats
d’aquest mes és l’important
increment del preu de la revista,
que passa a ser de 100 ptes. Cal
recordar, però, que el preu inicial
(desembre de 1981) era de 70 ptes.
i que feia temps que costava 75
ptes. També s’ha de tenir en compte que aquell mes de gener va entrar en vigor un nou impost: l’IVA.
Un altre fet destacat són els canvis (produïts de fet l’octubre de
1985) en la direcció de la revista.
El Consell de Redacció passa de 7 a
11 persones. Continuen: Joan Clua
Caubet, Bartomeu Jové Serra, Ignasi
Mases Armengol, Jesús Santacreu
Amigó i Josep M. Solans Farré. Deixen de ser-hi Jaume Farrando Alés i
David Saura Gasset. Els que s’incorporen són: Joan Aranés Clua, Cisco
Coma Giribet, Josep M. Espinal
Aubet, Eusebi Guimet Berengueres,
Jesús Martí Fernàndez i Josep Vilella
Puigpinós.
Pel que fa al Consell d’Administració, queda reduït a 3 persones:
Josep M. Martínez Casas, Ramon
Regué Montserrat i Vicent Roca
Mianes. Els que ho deixen són
Josep M. Castellana Prats i Miquel
Ortiz Terré.
On hi ha més canvis és en la llista de col·laboracions. On abans hi
constava una relació de 13 entitats
artesenques, ara hi apareixen
Jaume Armengol, Brunet d’Artesa,
Ogima, Ferran Sánchez Agustí,
Pere Serra Boncompte i Sícoris. A
més, s’incorpora un grup de 3 persones encarregades de la composició: Núria Cercós Brescó, Magda
Fontanet Ribera i Montserrat Solé
Antonijuan.
PORTADA. La imatge ens recorda un fet trist però inevitable: la tala
dels arbres de la carretera que ens
donaven la benvinguda quan ens
acostàvem al Pont d’Alentorn.
EDITORIAL. Adéu-siau als arbres és el títol de l’editorial, que fa
una reflexió sobre el mateix tema
de la portada, contraposant progrés

A
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i respecte a la natura. L’editorial
també planteja la possibilitat que
només s’haguessin tallat els d’un
costat per ampliar la carretera i recorda que “la gent gran els hi havia
vist tota la vida”.
LOCAL. La Informació Municipal
consta d’una pàgina amb la continuació de la relació de llicències
d’obres aprovades al mes de octubre (el mes passar vam comentar
que n’hi havia poques) i amb les

factures i les llicències d’obres del
novembre.
El Noticiari Local de Josep M. Solans ens informa, com és habitual,
de temes molt diversos en format
breu. Pel que fa a obres, destaquen
l’acabament de les obres de la carretera Balaguer-Artesa (350 milions
de ptes.) i el començament del tram
Artesa-Ponts (293 milions de ptes.),
adjudicat a una nova empresa a causa de la “suspensió de pagaments”
(avui se’n diu, de forma més
eufemística, “concurs de creditors)
de l’anterior adjudicatària. Solans
també ens informa de diferents activitats: les xerrades de la Cooperativa d’Artesa sobre l’IVA, la Junta General de l’Agrupació de Defensa Sanitària, l’organització d’un pessebre
vivent al Col·legi Sant Josep (Germanes Dominiques), algunes activitats

del Club d’Escacs (destaca l’eliminació en semifinals provincials de la
Copa Catalana davant l’equip del
Lleida), el tradicional Concert de
Nadal (dirigit aleshores per Ramon
Casals i Salvador Jovell), etc. L’ampliació del termini per a presentació
d’alternatives a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic i la
creació d’una plaça de venda de cupons de l’ONCE, són també dues notícies importants per Artesa.
COMARCA. La Palanca a la
premsa comarcal de Catalunya de
Ferran Sánchez Agustí, pretén ser
un sintètic balanç de l’any 1985 pel
que fa a la premsa del nostre país.
Després de comentar la desaparició de “El Correo Catalán” i fer un
repàs dels principals diaris,
Sánchez afirma que “la premsa
dels pobles és un autèntic reducte
de llibertat” , tot i que les 249 revistes comarcals d’aquell any quedaven molt lluny de les que es publicaven a principis del segle XX. Pel
que fa a la Noguera, es publicaven
10 revistes, algunes de les quals
pertanyen a municipis que avui s’inclouen en altres comarques. I respecte a La Palanca diu que “...si superés certes mancances, seria
sens dubte, després de ‘Barri 10’
de Balaguer, la millor de les publicacions de la Noguera”.
En l’article Alentorn. Un luctuós
succés, Josep M. Solans ens informa de la tràgica mort d’un jove de
20 anys, veí d’aquesta població:
Ernest Novau i Campabadal. El noi,
que prestava el servei militar, tornava de passar les festes nadalenques amb la família en un dels dos
autocars que van bolcar prop de
Guadalajara i que va causar la mort
a un total de quatre soldats. El fet
va commocionar tota la comarca.
Anya, Missa del Gall ve signat
per F.S. d’Anya, que ens explica la
celebració d’aquesta tradicional
missa a Anya després de molt de
temps: “...ni els més vells ho recorden”. Després, a l’escola, el poble
va organitzar una torronada. L’arti-

FA 25 ANYS
cle ve acompanyat de la fotografia
“Els nens”, de Miquel Peiró, que
obtingué el premi extraordinari del
I Concurs Fotogràfic de la població.
CAMP. L’article Un nou repte pel
camp català: la Comunitat Econòmica Europea, del Servei d’Extensió Agrària, s’emmarca dins la campanya de divulgació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca amb motiu de la incorporació de l’Estat espanyol a la CEE
(avui Unió Europea), moment en
que aquest va passar a tenir 12
membres (avui ja són 27). És un
interessant article que ens permet
valorar aquest esdeveniment amb
la perspectiva del temps.
INFORME. L’Equip de Redacció
fa una anàlisi sobre els avenços
municipals en el darrer any a El
municipi, avui. Es tracta d’una exhaustiva relació d’obres de tot el
municipi, tant les acabades, com
les que estaven en fase d’execució o bé de tramitació. Destaquen
pel seu import: les voreres de la
carretera d’Agramunt (incloses la
xarxa d’aigua i el sanejament), 10
milions de ptes.; les voreres de les
carreteres de Ponts (total) i de
Tremp (parcial), també amb la xarxa
d’aigua i el sanejament), 12 milions;
la fase d’alta tensió de l’electrificació
rural a Folquer, 12 milions; l’electrificació rural a Montmagastre, 11 milions; i sobretot el pavelló poliesportiu,
62 milions. Els redactors dediquen
un capítol de l’article a les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic.
En la mateixa secció, en l’article
Als subscriptors..., la redacció explica alguns canvis en el sistema
de distribució de la revista i els
motius de l’increment de preu.
URBANISME. Es publica la segona part de l’enquesta realitzada
per Josep M. Solans a partir de la
pregunta “Quina opinió li mereix
l’avanç de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Artesa?” Si bé
el mes passat comentàvem que hi
havia opinions per a tots els gustos, en aquesta ocasió els entrevistats es mostren més crítics. Es
plantegen dubtes sobre la zona in-
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gener de 1986
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dustrial, la variant de la carretera, el
plantejament del sistema viari, la dotació d’equipaments, la inviabilitat del
projecte... Alguns coincideixen, però,
en les crítiques relacionades amb la
catalogació dels espais verds.
HISTÒRIA. Castell de
Montmagastre (III) és la continuació
dels articles publicats en els mesos
d’agost i setembre. Curiosament, el
2010 vam celebrar el mil·lenari de la
principal referència d’aquest article:
l’expedició catalana a Còrdova que
va sortir de Montmagastre.
ASSOCIACIONS. Domènec París escriu El president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes informa, on fa una crida a la col·laboració en la renovació de la Junta de l’entitat, prevista per al març,
ja que, per motius de salut i després de 5 anys en el càrrec, anuncia que deixarà la presidència, tot i
que ofereix la seua col·laboració.
CIÈNCIA. Joan Aranés i Clua
dedica un altre capítol a les noves
tecnologies en l’article Informàtica/
Electrònica (III), on explica com funciona el llenguatge bàsic d’un ordinador; és a dir, el sistema binari.
OPINIÓ. El Grup d’Alpinisme del
CENG publica Delicte ecològic, on
denuncia l’aprovació per part del consistori municipal de la tala d’un bosc
d’alzines comunal prop de Clua i fa
una crida a oposar-s’hi. Ho argumenten en base a què l’alzinar és un bosc
autòcton, la tala del qual pot ser irreversible. I posen com a exemple els
Monegros, on sabem que en temps
de Felip II hi havia un bosc d’alzines
que es va tallar.
CULTURA. Jordi Pujol i Piñol parla sobre un estudi de la comunicació
en el seu article La premsa escrita,
vehicle d’amistat. Exposa que en
aquella època s’estava produint un
“...increment de la utilització de la
premsa com a vehicle de contacte

entre les persones”. A mi, això em fa
pensar en el que està passant avui
amb les noves tecnologies (xats, fòrums, xarxes socials...). Ja ho diuen,
no hi ha res de nou.
Per altra banda, el Club de Lectures Artesenc i el Museu del Montsec
fan públiques les bases per al Concurs Fotogràfic de Pasqua, que tindrà tres categories: lliure, comarcal i
local (Artesa de Segre i voltants).
DE LA VELLA ARTESA. Brunet
d’Artesa ens ofereix la continuació
d’un text encetat el mes d’agost: Un
mercat d’Artesa. 1915-1936 (II). Amb
el seu característic estil (pel qual no
puc amagar la meua admiració), en
la nostra imaginació podem fer un
tomb pel mercat d’aquella època gràcies a la descripció dels diferents
personatges i els diàlegs entre
aquests (el vidriaire, l’agutzil, les parades de gorres, la “guapetona”, la
pensió de la Cinta amb el cobert pels
animals, cal Tomàs del Vi, cal Mussoles, les dues fondes, els rellotgers
i altres personatges de Ponts...). Segons Brunet, l’any 1936 hi havia uns
65 motors d’explosió a Artesa, entre
automòbils, camionets i motos. Acaba recordant les 4 fires: el 3r diumenge de Quaresma, la de congres; el
24 d’agost (Sant Bartomeu), la dels
bous; el 26 de novembre (Santa
Cecília), la de robes d’hivern; i el 27
de desembre, la dels mossos. Potser és un error o potser és el canvi
de santoral, però observo que actualment Santa Cecília és el 22 de novembre.
LOCAL. Apareix novament aquesta secció al final de la revista amb
l’article Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, de Teresa Serentill i Brescó
(bibliotecària), la qual informa que
des del 31 d’octubre romania oberta
al públic la biblioteca, que des del 24
de desembre s’oferia la secció infantil
i que durant el mes de febrer es pretenia posar en funcionament el servei de préstec. La biblioteca funcionava de dimarts a divendres, de 2/4
de 7 a 2/4 de 9 del vespre.
HUMOR. Tanca la revista un acudit de Quimet i Cosme sobre l’IVA.
Ramon Giribet i Boneta
la
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DES DE L’AJUNTAMENT

Campanya de Nadal del Pla de Barris
quest Nadal, l’Oficina del
Pla de Barris d’Artesa de
Segre ha promogut una
campanya de Nadal amb el lema
“Per Nadal un Regal” per
promocionar els comerços de l’àmbit del Pla de Barris.
L’objectiu d’aquesta campanya
era promocionar els establiments
que volguessin participar i que estiguessin dins de l’àmbit del Pla de
Barris, el Nucli Antic.
S’ha dut a terme aquesta campanya atès que aquest barri està inclòs
dins del Programa de Barris i que
dins del Projecte d’Intervenció Inte-

A

gral hi ha una actuació denominada
Programa de Dinamització Comercial al Nucli Antic.
La campanya consistia en que
durant el període del 13 de desembre al 3 de gener, els clients dels
comerços adherits podien omplir
una butlleta al moment de realitzar
la seva compra i participaven en el
sorteig de sis xecs. En total es repartia 300 euros.
El sorteig va tenir lloc el dia 4 de
gener a les 12h a l’Oficina del Pla
de Barris. Els guanyadors, que poden bescanviar els seus xecs realitzant una compra en un d’aquests

establiments adherits, van ser:
- Primer Premi, de 100 euros: Núria
Cercós
- Segon Premi, de 80 euros: Agustí
Cerrillo
- Tercer Premi, de 60 euros:
Angelina Bravo
- Quart Premi, de 30 euros: Dolors
Castellà
- Cinquè Premi, de 20 euros: Sarai
Camats
- Sisè Premi, de 10 euros: Pepita
Vidal
També volem agrair la col·laboració dels comerços que han
participat a la campanya.

Nova màquina escombradora
Ajuntament d’Artesa de
Segre ha estrenat una nova
màquina escombradora,
més moderna i adaptada a les necessitats de la ciutat i del municipi.
L’adquisició d’aquest vehicle ha
comptat amb una subvenció del
Departament de Governació i Administracions Públiques, que ha
significat un 70% de l’import total
de 62.000 euros (42.000,07 euros
de subvenció).
En la fotografia, podeu observar
aquest nou vehicle escombradora.

L’

Oficina de l’Agència Tributària a Balaguer
Agència Tributària de
Catalunya (ATC) del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya disposa d’una oficina liquidadora a Balaguer amb la funció de
recaptar els impostos de la Generalitat i aquells que li hagin delegat l’Estat o els municipis. Aquesta Agència
i l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) han signat un conveni de col·laboració, de forma que
les oficines liquidadores de l’ATC actuaran com a finestreta única tributària.

L’

D’acord amb el conveni, els tràmits referents a l’AEAT que es poden fer a les oficines de l’ATC són
els següents:
1. Durant la campanya de l’IRPF:
- presentar la sol·licitud, la confirmació o la rectificació de l’esborrany de la declaració,
- presentar declaracions,
- canviar o anul·lar domiciliacions.
2. Durant tot l’any:
- sol·licitar la devolució d’ingressos
indeguts o la rectificació de les
autoliquidacions,
- presentar al·legacions en tràmits

d’audiència,
- interposar recursos de reposició,
- comunicar canvis de domicili, les
persones físiques que no hagin de
figurar en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 030),
- sol·licitar l’abonament anticipat de
les deduccions per maternitat i per
naixement o adopció (model 140).
Adreça de l’Oficina de l’Agència Tributària: Av. dels Països
Catalans, 21-23 (Balaguer)
Telèfon de contacte: 973 445 408

la
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de desembre
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (2 de desembre de
2010) i extraordinari (16 de desembre de 2010)
Absències: Jordi París (ERC) i Salvador Maluquer (CIU)
S’aproven definitivament, i per unanimitat, els comptes generals del
Pressupost Municipal i del de
l’Emissora Municipal de Ràdio de
l’any 2009.
S’aproven, per unanimitat, les certificacions d’obra següents:
- Certificació núm. 5, per un import
de 19.387,14 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. 8, per un import
de 92.941,18 euros corresponent a
l’obra “Casal Cultural, 2a fase” realitzada per l’empresa Carrers i obres i
Electromecànica Soler SL - UTE.
- Certificació núm. 9, per un import
de 226.466,19 euros corresponent a
l’obra “Casal Cultural, 2a fase” realitzada per l’empresa Carrers i obres i
Electromecànica Soler SL - UTE.
- Certificació núm. 10, per un import de 87.828,50 euros corresponent a l’obra “Casal Cultural, 2a
fase” realitzada per l’empresa Carrers i obres i Electromecànica Soler SL - UTE.
- Certificació núm. 3, per un import
de 14.732,09 euros corresponent a
l’obra “Millora d’abastament d’aigua
i pavimentació del carrer de la Font
de Baldomar” realitzada per l’empresa Touriño y Marcos SL.
- Certificació núm. 1, per un import
de 36.249,45 euros corresponent a
l’obra “Pavimentació, xarxa de clavegueram i xarxa d’aigua potable
al carrer de Tudela de Segre” realitzada per l’empresa Touriño y
Marcos SL.
S’aprova definitivament la imposi42 la Palanca

ció i ordenació de contribucions
especials per a l’execució de l’obra
“Bombeig i xarxa d’abastament i
distribució d’aigua a Collfred”, així
com incloure catorze nous propietaris a la relació de beneficiaris de
les obres.
Vots a favor: 6 (4 ERC+2 PSC)
Abstencions: 4 (CIU)
S’acorda, per unanimitat, autoritzar
la transmissió de la llicència municipal d’Auto-taxi núm. 2 al senyor
Jaume Farré i Sabartés.
S’acorda, per unanimitat, acceptar
la cessió gratuïta per part de l’As-

sociació de veïns del poble de Seró
i del senyor José Lladós i Caelles,
dels terrenys del nucli de Seró necessaris per a ubicar l’Espai transmissor del Túmul Megalític.
S’acorda, per unanimitat, adjudicar
el Servei de Neteja i vigilància de
les instal·lacions municipals de les
piscines, bar, pista poliesportiva i
camp de futbol al senyor Rosendo
Edison Castillo Millán, pel preu
ofertat de 2.500 euros i les millores
proposades en la seva oferta.
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 9, 16 i 23 de desembre)
S’aproven les següents llicències
d’obres:
- A Gas Natural Distribución SDG
SA, per col·locar una canonada de
gas, aprofitant el projecte de pavi-

mentació dels carrers Sant Joan i
Carnisseries, d’aproximadament
174 metres de llarg, per subministrar gas natural canalitzat a nous
clients en els corresponents carrers, d’Artesa de Segre.
- A Rosa Pujol Baró, per recolzar
amb tres perfils metàl·lics HEB 20,
el sostre de la planta baixa de bigues de fusta i revoltons de guix
deformat, a l’habitatge situat a la
carretera d’Agramunt 61, a Artesa
de Segre.
- A Rafaela Sánchez Guijarro, per
col·locar aïllament en paret mitgera, folrar escales amb rajola i pintar parets escala, de l’immoble situat al carrer Calvari 64, a Artesa
de Segre.
- A Núria Garriga Gañet, per la reconstrucció d’un mur de pedra antic existent del pati de la parcel·la
situada a les Afores s/n, a Seró.
- A Agustí Solé Vidal, per repassar
teulada canviant teules trencades
per senceres en l’habitatge situat
al carrer Raval de Ponts 28, a Anya.
- A M. Teresa Ribó Caubet, per col·locar aïllament i plaques onduline
en parets mitgeres, de l’immoble
situat al carrer de les Monges 36, a
Artesa de Segre.
- A Bartomeu Jové Serra, la concessió de l’autorització d’entrada i
sortida de vehicles a través de la
vorera de 3,35 metres lineals a l’edifici situat a l’avinguda Maria Anzizu
25, a Artesa de Segre.
- A Agustí Solé Vidal, per repassar
esquerdes, pintar façanes, fer
desaigües nous i connectar a la
xarxa general i repassar teulada, de
l’immoble situat al carrer Únic s/n,
a la Colònia la Fàbrica.
- A Josep Pijuan Boliart, per l’ampliació de porta d’entrada posterior
a magatzem de 3,80x2,50 metres,
situat al carrer Mare de Déu del Pla
2, aArtesa de Segre.
- A Marc Figuera Santacreu, per col·locar un comptador elèctric amb la
corresponent instal.lació, per donar
subministrament a explotació avícola, al peu del camí de la parcel·la 286
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del polígon 14, a Alentorn.
- A Josep Manel Sánchez Roig, per
fer dos departaments interiors en
magatzem situat al carrer Montsec
11, a Baldomar.
- A Josep Castells Aran, per obres
menors per treure teules i col·locar
planxes galvanitzades de color palla, a la cabana situada a la parcel.la
217 del polígon 3, a Baldomar.

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).

S’aproven les relacions de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, per un import de
221.754,24 euros.

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

S’acorda atorgar un ajut econòmic
a l’Associació de Pessebristes per
la celebració del Concurs de Pessebres 2010.
S’acorda atorgar a l’Associació
d’Artesenques Actives una subvenció per a la realització d’activitats
durant els anys 2008, 2009 i 2010,
a raó de 250 euros l’any.

Ajuntament d’Artesa de Segre
Eva Maza i Batlle

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

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

Ajuntament d’Artesa de Segre

SERVEIS MUNICIPALS
ATENCIÓ GENERAL AL PÚBLIC
De dilluns a divendres, de 9:00h a 14:00h
Dimecres de 16:30h a 19:00h
ASSISTENT SOCIAL
Dilluns i dimecres de 10:00h a 13:00h
EDUCADORA SOCIAL
Dijous de 9:00h a 11:00h
ADVOCADA D’ESTRANGERIA DEL CONSELL COMARCAL
Segon dijous de cada mes, prèvia visita concertada (trucar a l’Ajuntament)

CADASTRE
Dimecres de 9:30h a 14:00h
ARQUITECTE
Dimarts i dijous de 11:00h a 14:00h, prèvia
visita concertada (trucar a l’Ajuntament)
SERVEI D’AIGUA - SOREA
Divendres de 9:30h a 13:30h
Telèfon d’atenció d’avaries: 902 250 370
Telèfon de l’oficina de Tàrrega: 973 501 470
Telèfon de l’Ajuntament: 973 400 013 (en horaris d’atenció al públic)

Ajuntament d’Artesa de Segre
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HUMOR

J. Galceran

Paròdia deL SOPAR DE Cap d’Any 2010

Qualsevol semblança amb la realitat
és pura coincidència.
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PALANC-OCI

Encreuat per Jordi Alins

Horitzontals
1. Plural, representació d’una obra teatral.- 2. Després del
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
setè. Deixo de parlar.- 3. Abans de migdia. Conjunció llatina
feta famosa per Descartes. Al revés, la casa d’un animal.- 4.
1
Explicar una història, un conte. El nom de la consonant del
2
pa. Vocal prima.- 5. Contrari de petit. Ajunta de manera que
formin parella.- 6. Tres de dretes. Ronya. Que no és vàlid.- 7.
3
Extens, dilatat. Consonant que serpenteja. La vocal del mig.4
8. Prefix negatiu. La menja de les bústies. Consonants del
5
pes.- 9. Afirmació. Negació rodona. Al revés, divideixo amb
un ganivet.- 10. Escull. Resa. Nota musical que val ben poca
6
cosa.- 11. Farmàcies antigues.
7
Verticals
8
1. Nom que reben els escriptors dels Evangelis.- 2. Contrari
de restar. Al revés, el què es cobra a més a més del sou o
9
contrari de grassa.- 3. Número amb nom d’arbre. Conjunt de
10
coses posades l’una la costat de l’altra. Àtom que ha perdut o
11
guanyat un electró.- 4. Femení, que ha existit i existirà sempre. Al revés, furgoneta de guerra.- 5. L’element més abundant en una espelma. Consonant tossuda. Vocals assortides. Punt per on surt el Sol.- 6. Consonant que pot
aixoplugar. Indret on es guarda el gra. Al revés, cobalt.- 7. Al revés, au que pot fer de vigilant. Dona que mena
el bestiar.- 8. A Mallorca, gos mallorquí. Aliment demanat al parenostre. Posar sal.- 9. Cuca de llum. Cinquanta.
Vocal que ha fer règim.- 10. El nom de la consonant cantonera. Al revés, parella de vocals que es queixen.
Home a qui se li atribueix la paternitat.- 11. Plural, polítics que diuen que reparteixen.

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

A
NOTA
negació

50
P
NOTA
On ens podem veure?

Juguen les blanques

Encreuat
HORITZONTALS: 1. Espectacles.- 2. Vuitè. Callo.- 3. AM. Ergo. uaC.- 4. Narrar. Pe. I.- 5. Gran. Aparia.- 6. E. Sarna. Nul.- 7.
Lat. Essa. I.- 8. Im. Carta. PS.- 9. Sí. No. ollaT.- 10. Tria. Ora. Re.- 11. Apotecàries.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
A la capella (A, la, ca, pe, L, la).
Problema d’escacs
1- Tg3 (no serveix 1-Txh5 per Dd1+; 2-Rh2, Dxh5), Td8 (el negre no pot bellugar el cavall per Dh8++); 2-Txh5 i es guanya.

SOLUCIONS
la
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IMATGES D’AHIR

El camp d’esports. 1914
ra a començaments del segle XX. A Catalunya i a Artesa
hi havia una mena de febre
per la cultura dels esports, la majoria
ens venien d’una moda recent encetada a Anglaterra. Com a dada curiosa, feia pocs anys que s’havia fundat el Club de Futbol Barcelona,
concretament el 22 d’octubre de
1899. El va fundar el suís Hans
Gamper i el primer partit de competició el va fer el 8 de desembre
del mateix any. Podríem dir que el
futbol a Catalunya va néixer amb
el segle XX.
El primer camp d’esports (no de
futbol, com veurem) d’Artesa de
Segre estava situat on ara es troben les Escoles Velles, prop d’on
hi ha la Residència de Gent Gran, i
on diverses entitats hi tenen estada actualment, entre elles l’Associació Cultural La Palanca.
Va ser vers l’any 1913, ara farà 98
anys, que s’organitzà a Artesa una
entitat esportiva anomenada Esport
Club Artesenc. Va tenir gran èxit i es
podria dir que “tota Artesa” n’eren
socis, igual homes que dones.
S’hi jugava a la pilota basca, al
croquet, al tennis, es feien excursions en bicicleta i gimnàstica. Tota
manifestació esportiva era vàlida en
aquells anys i fomentava l’agermanament i l’esbarjo en el jovent i la
gent del poble. A manca de altres
opcions, la gent s’hi va bolcar
massivament.
Era un temps en què la gent parlava de volar, de globus aerostàtics,
de vols transatlàntics... L’automòbil i el cinema existien però encara
no havien esclatat, i el jovent es
divertia practicant esports. Al carrer Bisbe Bernaus, al racó de l’antiga església i ca l’Arnau de
Montsonís, el jovent hi jugava molt
sovint al frontó. Per això es coneixia aquest carrer amb el nom popular de Joc de la Pilota.
Per les revetlles de Sant Joan i
de Sant Pere es celebraven balls
de societat exclusivament per als
socis. Al Cafè del Pau, a la “mitja

E
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hora” s’hi servia una xocolata assaborida amb gust i alegria. Fou
una època d’esbarjo i de bona unió.
El que queda molt clar és que amb
molts menys mitjans que avui dia
la gent s’organitzava i s’ho passava molt bé.
Aquestes dades, la foto i el carnet de soci, les va facilitar la Pilar
Solé i Poch, germana del que durant molts anys va ser el metge
d’Artesa de Segre, el conegut Metge Ignasi. El seu pare, el Casimiro
Solé, a qui pertany el carnet, era
soci fundador del club i és a qui
correspon el rebut de l’esmentada
entitat, del mes de febrer de 1914.

Val a dir que la seva besnéta també és metgessa, seguint la tradició
familiar.
A la fotografia s’hi aprecia els jugadors i jugadores de croquet. Tots
eren d’Artesa i entre ells hi ha
l’abans esmentat Casimiro Solé, el
qual que devia ser tot un personatge. Era el soci núm. 2 de la societat que avui ens ocupa: Esport Club
Artesenc.

Bartomeu Jové i Serra
De l’àlbum de la Vella Artesa.
Memòries dels Jubilats

LA FOTO

L’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa, que aquest Nadal estrenava imatge corporativa, va lliurar els
premis del concurs ”Busca les paraules” el diumenge 2 de gener. (Foto: Ajuntament d’Artesa)

