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Artesa viu la Festa Major

Enguany encavalcant-se amb els primers
dies d’octubre, la Festa Major d’Artesa ha
posat novament el punt final a l’estiu. Tot i
les obligades retallades pressupostàries,
la incidència en els actes no ha estat notò-
ria.

Foto: Josep M. Espinal
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L’AGENDA

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

Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.

METEOROLOGIA

SETEMBRE

PENDENT DE PUBLICAR

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
28 de juliol: Antonio León i Arredondo, fill d’Antonio i
d’Iris
6 d’agost: Cristina Córdoba i Cayetano, filla de Ricard
i de Gemma
7 d’agost: Zakaria Baroigui i Allaoui, fill d’Omar i de
Fouzia
25 d’agost: Jesús Mario Maciuca, fill d’Alina Laura
Matrimonis:
13 d’agost: Olga Cívico i Montero (veïna de Tudela)
                   Antoni Esteve i Arnau (veí de Tudela)
Defuncions:
8 d’agost: Jordi Españó i Beleta (76 anys), natural de
Barcelona
23 d’agost: Maria Bernet i Ribera (95 anys), natural
de Barcelona

SETEMBRE

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
5 de setembre: Arlet Regué i Calverol, filla de Jordi i
de Gemma
Matrimonis:
dia 9: M. Angélica Araya i Conejera (veïna d’Artesa),

Luis H. Ponce i Martínez (veí d’Artesa)
Defuncions:
dia 15: Francisco Capell i Gaset (89 anys), natural
d’Anya

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 21,6°
Temperatura màxima: 35° (dia 10)
Temperatura mínima: 5° (dia 19)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 15 mm (dia 24)
Total precipitacions: 21 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 21,2°
Temp. màx. i mín.: manquen dades
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 29,2 mm (dia 24)
Total precipitacions: 37 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 21,1°
Temperatura màxima: 34,2° (dia 10)
Temperatura mínima: 5,3° (dia 19)
Precipitació màxima: 13,7 mm (dia 24)
Total precipitacions: 21,6 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 10 mm (dia 24)
Total precipitacions: 19 mm

2 de novembre:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Reunió del
Club de Lectura (veure pàg. 31)

11, 12 i 13 de novembre:
A la Dàlia Blanca, representació de la comèdia Des-
calços pel parc a càrrec del Grup de Teatre d’Artesa.
Organitza: Artesenques Actives (veure pàg. 37)

13 de novembre:
A Vilanova de Meià, Fira de la Perdiu

16 de novembre:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, a 17:30h,
L’hora del conte amb la Riet (veure pàg. 31)

22 de novembre:
Santa Cecília, patrona dels músics

23 de novembre:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, a 17:30h,
L’hora del conte de la Biblioteca (veure pàg. 31)
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-Premi Pica d’Estats al millor reportatge lo-
cal de promoció turística 2004.

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 au-
tors. 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·la-
boradors.

EDITORIAL

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.

El cotxe és el rei
Estem vivint en l’època de les comunicacions. En pocs segons, pots
connectar-te amb qualsevol lloc del món i pots estar xatejant amb la
Patagònia, amb la Xina o amb Austràlia. Mai com ara s’havia viscut
l’esclat d’Internet, de poder parlar amb tanta immediatesa i amb tanta
rapidesa. Diàriament circulen milions de missatges en tots els idio-
mes. És el llegat del segle XXI, del qual en sabem el començament,
però en desconeixem els límits.
    En matèria de carreteres, cada dia s’obren noves vies de comu-
nicació que milloren la xarxa viària. A les comarques de Lleida, sen-
se anar més lluny, hem deixat de ser la ventafocs de Catalunya, ja
que s’ha millorat moltes carreteres, se’n fa de noves i arreu trobem
rotondes per redistribuir millor el trànsit.
    A Artesa també ens hem vist beneficiats per aquest afany de mi-
llora vial amb la construcció de la variant, que apaivaga notable-
ment el trànsit rodat, sovint pesant, per l’interior de la població i
redueix el trajecte de qui està de pas.
    Al mateix temps s’han fet les millores a la travessera urbana
d’Artesa pel que fa a les vies anomenades com a carreteres
d’Agramunt i de Ponts. S’ha rebaixat el nivell de l’asfalt, que en
alguns indrets era més alt que les voreres, i s’ha renovat completa-
ment el ferm. Aquesta millora augmentarà la seguretat tant dels ve-
hicles com dels vianants, sobretot al tram entre el Banc Santander i
el Bar Segre, on de vegades algun camió s’enganxava als balcons.
    A més de la millora en seguretat, ha augmentat la qualitat de vida
del veïnat, ja que no té res a veure el trànsit de camions d’abans de
l’estiu amb l’actual.
    Tot i les millores, alguns comerços se’n ressentiran, però creiem
sincerament que seran pocs.  Així que caldrà que comerciants i ajun-
tament posin en marxa iniciatives per a què l’impacte econòmic si-
gui el menor possible.
    Tornant, però, al tema de les comunicacions, tots sabem que els
vaixells queden lluny de les comarques de Lleida i que els aeroports
d’Alguaire i la Seu d’Urgell no acaben de surar. Pel que fa a Artesa,
el tren gairebé no sabem el que és i, això sí, disposem d’algunes
línies d’autobús com a transport públic. La conseqüència és que
per a nosaltres el cotxe ha esdevingut gairebé imprescindible, mal-
grat que les nostres consciències ecologistes ens facin pensar que
el transport col·lectiu és el millor per a la salut del món.
    Fa poc, es veu que en una conversa informal de cafè tothom
coincidia que la variant era una inversió socialment rendible. Tots
menys un, que deia que es podien gastar els diners en altres sec-
tors. Després es va saber que era l’únic que no tenia ni cotxe ni
carnet de conduir. Sembla clar, doncs, que a les nostres contrades
el cotxe resulta imprescindible per a la mobilitat. Si no el tinguéssim,
tornaríem al segle XIX. En definitiva, el cotxe és el rei!





la Palanca  7

NOTICIARI

l GrupActel i la Cooperativa
d’Artesa de Segre han tan-
cat un acord que garanteix

l’estabilitat financera d’aquesta dar-
rera, que fa temps que arrossega
problemes financers. El GrupActel
proporcionarà la matèria primera a
la Cooperativa i aquesta, a canvi
d’una compensació, elaborarà du-
rant un mínim de cinc anys el pinso
que posteriorment vendrà el
GrupActel.
    L’acord suposa el lloguer de la
fàbrica de la cooperativa al
GrupActel a canvi d’una màquila
que anirà en funció del pinso que
elabori. El president del GrupActel,
Ramon Brualla, va dir que es trac-
ta d’un acord estrictament comer-
cial i va destacar que aporta una
nova línia de negoci al GrupActel.
El conseller d’Agricultura, Josep
Maria Pelegrí, va posar aquest
acord com a exemple i va dir que
és “una molt bona opció per les
dues entitats i per als seus socis”.
No és una fusió, però se situa en la
línia que defensa el departament de
concentració per garantir la rendi-
bilitat i el futur de l’activitat coope-
rativa.
    El conseller va dir que el depar-
tament “té un línia de treball molt
concreta pel sector cooperatiu ca-
talà, que és molt viu, dinàmic i es-
tès al territori, i ha de tenir continu-
ïtat; però també cal tenir conscièn-
cia que tindrà vida sempre i quan
sàpiga adaptar-se a la situació. Hi
ha un excés de cooperatives des
del punt de vista de despesa es-
tructural que comporta, cal que el
cost estructural sigui el mínim per
donar més diners al productor de
les cooperatives, que el món coo-
peratiu tingui menys costos de des-
pesa i s’aporti més diners als pro-
ductors”. Pelegrí va reiterar que la
política del departament és que les
cooperatives s’integrin, a més de
modernitzar-se.

    Ramon Brualla va di-
ferenciar l’acord amb la
Cooperativa d’Artesa
dels que Actel té amb
altres cooperatives
com Agrolés o
Transalfals, amb les
quals està a punt de
tancar un procés de fu-
sió, ja que amb la
d’Artesa és un acord
puntual de col·-
laboració, de cinc anys
de durada.
    El president de la
Cooperativa d’Artesa,
Joan Serra, va desta-
car que l’acord permet
l’entitat tirar endavant i va reconèi-
xer que si no s’hagués produït, es
podrien haver vist obligats a fer a
un concurs de creditors. Tot i això,
va dir que la situació econòmica de
la cooperativa encara està per re-
soldre i que tirarà endavant un pla
de viabilitat en què tindrà en comp-
te els ingressos que percebi, a partir
d’ara, de l’acord amb Actel.
    La Cooperativa d’Artesa factura

GrupActel gestionarà el molí de la Cooperativa
El conveni, signat per cinc anys, garanteix l’estabilitat pressupostària de l’entitat, que ar-
rossega problemes financers

E

D’esquerra a dreta: El president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Josep
Pere Colat, el president del GrupActel, Ramon Brualla, el conseller d’agricultura, Josep Maria
Pelegrí i el president i el gerent de la Cooperativa d’Artesa de Segre, Joan Serra i Josep
Soldevila. A sota, vista de les instal.lacions de la Cooperativa al polígon

entre 50-60 milions anuals, té 1.224
socis, una cinquantena de treballa-
dors i elabora uns 14 milions de
quilos de pinso al mes. La produc-
ció de pinso suposa entre el 85 i el
90% del volum de negoci. Per la
seva banda, el GrupActel té una
facturació d’uns 150 milions d’euros
anuals, agrupa unes 15.000 famíli-
es i compta amb una plantilla d’uns
250 treballadors.
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Detenen dos firaires per robar durant la Festa Major
Els homes, dos veïns de Terrassa de 32 i 51 anys que treballaven a les atraccions de les
firetes, estan acusats d’haver-se endut diners d’una botiga i d’entrar a la llar d’infants

ls Mossos d’Esquadra van
detenir el dissabte de la
Festa Major, dia 1 d’octubre,

dos homes veïns de Terrassa que
treballaven en una atracció del re-
cinte de les firetes. Els detinguts
estaven acusats d’haver comès dos
robatoris a la localitat. Els assalts

van tenir lloc la nit del 28 al 29 de
setembre en una botiga de pueri-
cultura, on els lladres van endur-
se diners, després de forçar-ne la
porta, i a la llar d’infants, on van
forçar diverses portes i es van endur
les claus, amb intenció de tornar-hi
un altre dia, segons els Mossos.

E     Arran dels fets, la policia va obrir
una investigació que va conduir a la
detenció dels dos treballadors de la
fira, David. F. B., de 32 anys, i Pascual
Vicente G. S, de 51, ambdós amb
nombrosos antecedents. Les deten-
cions es van poder fer abans que
marxessin a una altra localitat.

Troben 210 plantes de marihuana a Alòs
Els Mossos van detenir un veí del poble de 40 anys acusat de ser el responsable de la
plantació, on hi havia fins i tot un sistema de reg

ls Mossos d’Esquadra ven
detenir el passat dia 4 d’oc-
tubre un veí d’Alòs de

Balaguer, Josep M. A., de 40 anys
d’edat  i nacionalitat espanyola,
acusat de ser el responsable d’una
plantació de 210 plantes de
marihuana. A principis d’octubre, en
el marc del patrullatge inclòs al Pla
Operatiu Específic de vigilància al
món rural, la policia va localitzar
una plantació de marihuana en una
finca de la Partida Nansal del ter-
me municipal d’Alòs. Dins la finca,

E repartides en dos camps diferents,
els Mossos van trobar les 210 plan-
tes de marihuana, que estaven en
procés de creixement, a més de
nombrosos recipients de planters
amb capacitat per 180 plantes.
També hi havia instal·lat un siste-
ma de reg.
    Arran de la troballa, els Mossos
van iniciar una investigació que va
permetre identificar i detenir Josep
M. A. com a responsable de la plan-
tació i autor d’un presumpte delicte
contra la salut pública. Els Mossos van comissar les plantes
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NOTICIARI

La junta veïnal governarà Baldomar
El poble vota en referèndum modificar la forma de constitució de la comissió gestora, que
la llei estableix que s’ha de definir segons els resultats electorals

a Junta Veïnal de l’EMD de
Baldomar va proposar que
cinc dels seus sis membres

fossin els integrants de la Comis-
sió Gestora provisional que ha de
governar fins a les properes elec-
cions. Això suposa un procedi-
ment diferent del que marca la
normativa, que diu que s’hauria de
designar d’acord amb els resultats
de les últimes municipals. De ser
així, dos dels cinc membres els
hauria d’escollir CiU i els altres
tres, ERC.
    ERC va acceptar designar no-
més un dels tres membres que li
corresponien i deixar els altres dos
a criteri de la Junta, que presideix
Josep Galceran, exregidor del PSC
a Artesa. Així, la proposta d’ERC
era incloure el regidor de Pobles
Agregats, Josep Maria Mayora, i
mantenir dos dels membres de la

L junta actual, entre ells
el propi Galceran. CiU
acceptava cedir els
seus dos membres a la
junta.
   A més, ERC proposa-
va fer un consell con-
sultiu, amb més veïns
de Baldomar, per donar
veu a tots els col·-
lectius, com gent gran,
joves o tècnics. Tot i
això, aquesta proposta
no va satisfer Galceran,
que defensava que per
la feina feta fins ara calia mantenir-
ne tots els membres i no incloure-
hi Mayora. Aquest, va lamentar la
manca de voluntat d’entesa i va
recordar que ERC havia cedit en
tots els aspectes, ja que la llei mar-
ca que tenen dret a designar tres
membres i només n’escollien un.

   Finalment ERC va cedir a la ce-
lebració del referèndum i va dir que
acataria el resultat, tot i no estar-hi
legalment obligada. Van votar 75
dels 105 veïns que hi tenien dret.
60 van donar suport a la junta veï-
nal, 9 a la proposta d’ERC i 6 van
votar en blanc.

L’Ajuntament tindrà sales per l’oposició
Les obres també permetran fer-hi despatxos pels alcaldes dels nuclis agregats, ja han co-
mençat i és previst que estiguin a punt abans d’acabar l’any

es obres de reforma de l’edi-
fici de l’Ajuntament perme-
tran oferir espais als regi-

dors de l’oposició i als alcaldes dels
nuclis agregats, que fins ara no
en tenien, i ampliar les dependèn-
cies de l’arquitecte municipal i el
cadastre. Així mateix, es millora-
rà la sala de plens, que encara és
l’original de quan es va construir
l’immoble després de la Guerra
Civil.
    Els treballs és previst que s’aca-
bin aquest any. Afecten dues zones
de l’edifici, la part principal, on hi
ha la sala de plens, i la primera
planta de la construcció adjacent,
el que es coneix com el pis del se-
cretari. En aquesta zona és on es
construiran les oficines per l’oposi-

ció, pels alcaldes
dels nuclis agre-
gats, el servei de
comptabilitat i de-
pendències per als
Mossos d’Esqua-
dra, que ara estan
situats en una sala
molt precària, sen-
se serveis bàsics
com accés a
internet. Aquesta
àrea comunicarà
amb la part ja reformada de la pri-
mera planta de l’edifici principal.
     A banda d’aquesta redistribució
d’espais, les obres contemplen mi-
llores en l’eficiència energètica,
amb la substitució i renovació de
tots els tancaments. També es can-

L

viarà el sistema de calefacció i
s’han renovat tots els vessants de
la teulada excepte un, per solucio-
nar els problemes de goteres.
    Pel que fa a l’accessibilitat, en
una segona fase es preveu la
instal·lació d’un ascensor.

La votació es va fer al local social de Baldomar

Les obres no afectaran l’aspecte exterior de l’edifici
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NOTICIARI

El conseller Recoder inaugura la variant
L’Ajuntament ha proposat un nou enllaç amb el polígon però la Generalitat no ho contem-
pla a curt termini

l 24 de setembre el Conse-
ller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder,

va fer la primera visita oficial a la
variant des que va entrar en ser-
vei. L’acte va substituir la inaugu-
ració oficial. Recoder va destacar
la inversió del Govern, 15 milions
d’euros, i va fer especial incís en
els beneficis que l’obra reportarà al
poble, tot i que no va obviar la pre-
ocupació que ha generat al comerç.
En aquest sentit, va dir que “l’obra
tindrà un impacte molt positiu per-
què la ciutat guanya en qualitat de
vida i en seguretat”. El conseller va
remarcar el fet que alguns dels ve-
hicles que passaven per Artesa en
direcció a Andorra transportaven
matèries perilloses i que “no cal

esperar que passi cap desgràcia
per posar-hi solució”.
    L’alcalde, per la seva banda, va
elogiar la tasca de la Generalitat en
les obres tant de la variant com de
la reforma de la travessia a l’interi-
or del poble. També va recollir la
preocupació dels comerciants, i va
insistir que tenen tot el suport de

Artesa tindrà una nova plaça
L’obra, emmarcada en el Pla de Barris, es farà al costat de la Secla, on ara hi ha l’antic
edifici de Fecsa

l Pla de Barris  preveu la
creació d’una nova plaça
i zona verda on ara hi ha

l’antiga central de Fecsa, al cos-
tat de la Secla i la carretera de
Baldomar. Per fer-la realitat cal-
drà enderrocar aquest immoble,
tasca que s’està tramitant i que
podria començar al novembre.

Tot i això, la plaça no es faria
fins més endavant, ja que forma
part de la tercera fase del Pla
de Barris, i de moment cal exe-
cutar la segona. Precisament
aquesta fase ha de començar a
finals d’any.
    La nova plaça tindrà una pe-
tita zona verda i bancs. El pro-

l’Ajuntament.
    Precisament per ajudar el sec-
tor, l’alcalde va traslladar al conse-
ller la proposta de fer un nou enllaç
amb el polígon, ja que “algun indus-
trial o algun comerç hi podria tras-
lladar algun petit negoci”. De tota
manera, Recoder ja va avançar que
no es contempla a curt termini.

Èxit del 1r curs per fer un àlbum digital
La llarga llista d’espera fa plantejar a la Biblioteca una segona edició

l calendari d’activitats de tar-
dor de la Biblioteca inclou
dos cursos molt diferents

sobre informàtica. La novetat
d’aquest trimestre ha estat un curs
per aprendre a fer àlbums de foto-

grafies digitals, que ha tingut tan
bona resposta que la Biblioteca es-
tudia fer una segona edició per les
persones que s’han quedat fora. En
la primera, que va començar el dia
21 d’octubre, hi ha 12 persones par-

ticipants, el màxim. L’altra oferta for-
mativa relacionada amb les noves
tecnologies és un curs d’iniciació a
la informàtica per a persones sen-
se coneixements en aquesta ma-
tèria.

E

E

jecte de l’obra té un pressupost
de 103.672,49 euros.
    També s’ha aprovat el projec-
te de la pavimentació dels car-
rers Bisbe Bernaus, Forn, Esglé-
sia i Travessera de l’Església,
tots ells a la tercera fase. En
aquest cas, el pressupost és de
428.376,36 euros.

E
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MUNICIPIS

ES LLOGA LOCAL
COMERCIAL
120 M2

C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25C/ Balmes, 25
(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)(Artesa de Segre)

Telèfon de contac-Telèfon de contac-Telèfon de contac-Telèfon de contac-Telèfon de contac-
te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27te: 973 40 02 27

Festa Major de la Torre de Fluvià 2011
ls dies 26, 27 i 28 d’agost,
a la Torre de Fluvià vàrem
celebrar la Festa Major, du-

rant la qual es van organitzar di-
verses activitats (balls, vermut po-
pular, missa…), però n’hi ha dues
que voldria destacar: la primera és
el sopar de germanor del diven-
dres, amb un rècord d’assistència
al voltant de 200 persones i que
va suposar l’inici de la festa; la se-
gona són els jocs per la mainada
del dissabte a la tarda, en els
quals van participar molts nens i
nenes, i petits i grans ens ho vam

passar d’allò més bé.
    Des de l’organització volem do-
nar les gràcies a tota la gent que hi

E

Àngel Ros de visita al castell de Montsonís
alcalde de Lleida, Àngel
Ros, i la seva esposa,
Neus Bernaus, van estar

de visita, el passat 17 de setembre,
al castell de Montsonís convidats
pels seus propietaris, Carles de
Montoliu i la seva esposa Anina
Heyndrickx, barons d’Albi.
    A la visita i dinar al castell els van
acompanyar Ramon Baiget, direc-
tor de l’Associació d’Amics de Gas-
par de Portolà, entitat que promou

accions conjuntes entre Catalunya
i Califòrnia, i Ramon Orpinell, direc-
tor gerent de la Fundació Castells
Culturals de Catalunya, entitat que
promou la recuperació dels castells
catalans.
    El baró d’Albi és president de les
dues organitzacions i amb el Paer
en cap van tractar diferents aspec-
tes de col·laboració, tant a nivell
d’accions i iniciatives conjuntes
entre les ciutats de Lleida i San

L’

ha col·laborat. Moltes gràcies a tots,
us esperem l’any que ve!!!

Sebastià Boixadera Brescó

Francisco, com entre els castells de
Catalunya i el castell de la Suda,
situat al turó de la Seu Vella, recent-
ment rehabilitat i obert al públic.
    Es dóna la circumstància que la
mare de Neus Bernaus va estar uns
anys de mestra a l’escola de
Montsonís, que estava situada da-
vant mateix del castell.

Esther Rufat

L’alcalde de Lleida, amb el baró d’Albi

Més de 200 persones van assistir al sopar de Germanor
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LA NOGUERA

3a Fira de la Màgia

Aquest any s’ha dut a terme la 3a edició de la Fira de
la Màgia a la localitat de Montgai. S’hi ha ofert una
seixantena d’actuacions en els 17 espais habilitats per
a l’ocasió, portades a terme per 100 mags en total.
També s’ha comptat amb la participació de parades
de productes artesanals. La Fira compta amb la col-
laboració voluntària d’uns 80 veïns de la població i la
majoria d’empreses locals, que actuen com a patroci-
nadores. Està organitzada per l’Ajuntament, l’Associ-
ació de Mags i Il·lusionistes de Lleida (AMIL) i compta
amb la col·laboració del Consell Comarcal de la No-
guera, la Diputació de Lleida i la Federació ALLEM
(Agrupació Lleidatana d’Entitats d’Atenció a Persones
amb Discapacitat).

De drogues
A principis d’octubre, membres de la Guàrdia Civil de
Lleida van detenir a Ponts dues persones acusades
d’un delicte contra la salut pública. L’operació es va
portar a terme en un control efectuat a la carretera.
Els detinguts van ser quatre joves d’entre 20 i 25 anys
residents a Andorra. En escorcollar el cotxe es van
trobar nou pastilles preparades d’haixix d’un pes apro-
ximat de 900 grams. D’altra banda, la fiscalia sol·licita
dotze anys de presó per a un veí de Penelles que va
disparar presumptament contra un jove que havia ac-
cedit a la seva finca per robar-li plantes de marihuana,
fets que van tenir lloc a l’octubre de l’any passat.

Riu en condicions
Alumnes de l’Escola Taller Minerva, dins del Projecte
Rius de l’associació Hàbitats, van fer unes anàlisis al
riu Segre al seu pas per Balaguer. Les proves es van
dur a terme als voltants de la desembocadura del riu
Sió i els resultats pel que fa a la concentració de ni-
trats i oxigen a l’aigua van ser positius. Les dades han

estat introduïdes a la web de l’entitat i serviran per a
elaborar l’informe anual sobre la salut dels rius i rieres
de Catalunya. L’Associació Hàbitats va ser fundada
l’any 1997 i un dels seus projectes més importants és
el Projecte Rius (www.projecterius.org), amb l’objec-
tiu d’estimular la participació activa en la conservació
i millora dels nostres rius. Aquest projecte també es
porta a terme al País Valencià, a Galícia, a Madrid i a
Cantàbria dins de la Xarxa Projecte Rius.

Pla de protecció civil
L’Ajuntament de Camarasa ha aprovat inicialment un
pla de protecció civil dant d’accidents ferroviaris. El
pla iniciarà un període d’informació pública d’un mes
abans de l’aprovació definitiva.

El meu poble al segle XXIII
Aquest ha estat el lema de la Comarkalada 2011, que
enguany s’ha celebrat a les Avellanes, arribant així a
la sisena edició d’aquesta trobada jove de la comarca
de la Noguera. Cada poble havia de decorar el seu
estand, i el guanyador va ser el dels representants de
Menàrguens. També es va organitzar la quarta edició
de la gimcana Noguerenc de ferro, que van guanyar
els joves de Vilanova de l’Aguda. A més, es va poder
veure un concurs de botifarra, una cercavila de ge-
gants i grallers, un correfoc i l’actuació a la nit dels
grups 7deRock i Búhos.

II Jornades d’Astronomia al Montsec
Els propers 5 i 19 de novembre i 10 de desembre tin-
drà lloc al Centre d’Observació de l’Univers (Àger) les
II Jornades d’Astronomia al Montsec. La presentació
anirà a càrrec de Mercè Romero, membre del Depar-
tament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat
de Barcelona el 5 de novembre. La inscripció és gra-
tuïta i es pot reservar plaça al telèfon 973455246 (o a
info@parcastronomic.cat).

Anna M. Vilanova

Sopar dels 30Sopar dels 30Sopar dels 30Sopar dels 30Sopar dels 30
(generaci(generaci(generaci(generaci(generació de 1981)ó de 1981)ó de 1981)ó de 1981)ó de 1981)

Vas nàixer l’any 1981?
Vius a Artesa de Segre, a la rodalia o vas estudiar-
hi?
Doncs el dissabte 5 de novembre fem el sopar.
Vine!!!
Més informació: 609 058 235

La màgia va omplir els carrers del poble
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Caminada Popular “Engan-
xa’t a la Fira”
Ha passat la Fira i els professionals
del CAP volem agrair la vostra par-
ticipació en la Caminada Popular
“Enganxa’t a la Fira”.
    La caminada va ser un èxit, amb
més de 120 persones d’edats com-
preses entre 71 i 4 anys. Vam po-
der gaudir de la integració de l’exer-
cici físic com una activitat familiar,
destacant la participació de famíli-
es amb 3 generacions (nens, pa-
res i padrins).
    Agrair també la col·laboració de:
Ajuntament d’Artesa de Segre, Cal
Peretó Hortalisses Ecològiques,
Distribucions Puigredon, Paquita
de cal Marsà (autora dels dibuixets
dels melonets del cartell i del bar-
ret), Angelina de cal Redon,
Artesenques Actives, Josep M. de
ca l’Espinal (que ens ha fet sortir
molt afavorits a les fotos), Teresa
de cal Giribet (que ens va ensenyar
a fer estirament perquè l’exercici
sigui encara més saludable), La
Caixa, Joan de Cal Rellotger.

El programa NEREU
En aquesta línia, des del CAP
d’Artesa de Segre s’inicia en el pre-
sent curs el programa NEREU,
d’activitat física en infants (prescrip-
ció d’exercici físic i alimentació sa-
ludable per a nens i joves amb
sobrepès/sedentarisme i les seves
famílies).

Introducció
La societat va encaminada a una
vida sedentària, poc saludable; per
això la preocupació de la salut pú-
blica és intentar ajudar les famílies
interessades a adquirir un estil de
vida saludable i allunyar-se així de
la nova epidèmia del segle XXI:
l’obesitat infantil.

Funcionament
El programa va destinat a nens i
joves de 8 a 14 anys i les seves
famílies.
    El pediatra recepta realitzar el
NEREU (prescriu). A partir d’aquí
es pot inscriure a la pàgina web
(http://nereu.inefc.es) o directament
en el CAP, ja que sense consenti-
ment mèdic no es pot accedir al
programa.
    Durant 9 mesos, paral·lels al curs
escolar, es treballa el binomi exer-
cici físic-alimentació amb la famí-
lia:
- Intervenció nens/nenes: 3 dies a
la setmana d’exercici supervisat
que inclouen activitats d’educació
per a la salut relacionades amb ali-
mentació saludable i hàbits saluda-
bles-actius.
- Assessorament familiar: 1 dia a la
setmana les famílies assisteixen a
sessions, dinàmiques de grup o
activitats d’impacte sobre exercici
físic amb un LCAFD i sobre alimen-
tació amb un/a infermer/a.
    Durant aquests 9 mesos els nens

Resultat
Actualment, el nombre total de fa-
mílies que han passat i han confiat
en el NEREU és de 400, amb les
quals hem pogut valorar els resul-
tats que es reuneixen en les me-
mòries anuals.
    Quant a resultats importants,
podem dir que els nens adquirei-
xen la seva continuïtat de fer exer-
cici en més del 70% i que l’assis-
tència al programa és d’un 80-90%
de les famílies (nens/es, pares,
mares...). A més, obtenen una no-
table millora en la seva condició fí-
sica, en la seva autonomia alimen-
tària, què han i no han de menjar i
sobretot augmenten el seu grau
d’autoestima, tan important a la
seva edat.

Reconeixements
El projecte ha rebut diversos guar-
dons en el 2010:
- Premi PAAS àmbit sanitari
- Finalistes Estratègia NAOS
- Premi PACAP Vitoria

Més informació
Apropa’t al teu equip de pediatria o
escriu-nos a nereu@inefc.es

CAP d’Artesa de Segre

    El programa NEREU és un pro-
jecte dedicat a disminuir aquest
problema i consolidar-se com una
eina de salut, ja que el principal
objectiu és produir (i mantenir) un
canvi d’hàbits d’activitat física i ali-
mentació en els nens i joves, però
també en les seves famílies. És per
això que està avalat pel Departa-
ment de Salut de Lleida, INEFC,
ICS i Diputació de Lleida.

Història
El NEREU s’ha consolidat a la pro-
víncia de Lleida com a eina de sa-
lut disponible en els CAPs de la
demarcació gràcies al suport de la
Diputació de Lleida, però hem de
recordar que el projecte va sorgir a
l’INEFC de Lleida (2006), al qual es
va unir el Departament de Salut
(2007). Fins ara ja hi han participat
més de 400 famílies i en l’actualitat
s’està treballant en 22 localitats,
60% de la població lleidatana.

i nenes realitzen excursions relaci-
onades amb l’esport al FC
Barcelona, esquí a Cerler i
Aquopolis, finalitzant en colònies
d’estiu.
    El funcionament del programa es
basa en conscienciar les famílies
de la importància de l’exercici, l’ali-
mentació i els hàbits saludables.
Tres pilars importants però que es
resumeixen en:

Notícies del CAP
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VIATGES

ornem a la realitat, després
d’un parèntesi de somnis
estrafolaris, i tornem al nos-

tre amic doble, gruixut, barbut, que
finalment es va dignar a aparéixer,
fent-me patir més que la nit que vaig
arribar a les 02:00 de la nit a Tehran
i no hi havia ningú, però que va ar-
ribar al cap de 5 minuts. En aquells
moments és quan et dones comp-
te de la dualitat dels sentiments
humans, un sentiment ambivalent i
oposat, que et fa sentir ben impo-
tent: no sabia si saltar d’alegria o
saltar-li al coll per tal de ta-
llar-li’l.
    Vaig reprimir ambdós im-
pulsos i el vaig saludar efusi-
vament tot plantant-li tres pe-
tons com si fos una donzella
tímida, tot i que de fet era un
home dret i plantat, amb uns
quilets de més i una barba in-
cipient que picava com 30
polls a l’hora en el mateix cen-
tímetre quadrat. Ep, són qua-
tre petons al Marroc. Valga’m
Déu, cada dia n’aprenem una
de nova. I d’afaitar-se, no està
escrit enlloc que hauria de ser obli-
gatori abans de donar un petó?
    La primera nit a Casablanca, un
hotel senzillot, un recepcionista
carallot i una habitació que no me-
reix pas tocar cap esquellot. I per
acabar-ho d’adobar, l’endemà s’ha
de matinar. Però matinar molt, de
senyors grans. Ells, es turnen, el
recollidor i el passejador, i a mi em
“turnen” boig i fet pols. Bé, és igual,
quan es tracta de treball, no s’hi val
cap badall. A més, sempre queda
la idea que ja li tornaràs… quan,
de fet, no li acabes de tornar mai.
    L’esmorzar no val la pena ni re-
cordar-lo, si no fos pel te a la men-
ta a les 05:00 del matí, el qual sí
que em va sorprendre. Vaig prefe-
rir-lo, perquè el Qahwa Halib (cafè
amb llet) era un suc denigrant. I els
sucs, encara en són més, de suco-
sos, fets de pols de bossa.
    Apareix el passejador, que em
passeja, donat que és la seva fei-

T na. Normalment és això el que fem,
els “homes de negocis”, passejar-
nos per on convingui. El que passa
és que ens passegem moltes ho-
res i no ens parem en els llocs tu-
rístics, aquests els passem de llarg.
Som passarells d’autovia, ocells de
llarga volada amb rodes en comp-
tes d’ales. Els Mad Max de la car-
retera, però molt més humans, amb
ganes de fer les nostres necessi-
tats, amb avorriments, amb conver-
ses excitants, amb companyia
inel·ludible, amb gana, gana nor-

mal, molta i “moltament”, amb son,
amb dormidera, amb vistes sorpre-
nents, substituïdes en segons per
vistes aclaparants i després esfe-
reïdores.
    I quan ens trobem un lloc on no-
més hi ha que sorra, pols i caca de
camell, allí sí que ens parem, per-
què segur que és allí precisament
on ens hi demanen. O potser no
ens hi demanen, però hi hem
d’anar, perquè els homes de nego-
cis obrim camí on no n’hi ha, des-
cobrim tresors amagats sota la plu-
ja, la neu i el sol, i en definitiva ens
dediquem a fastiguejar-nos en
qualsevol dels llocs que ningú de
nosaltres voldria conéixer mai en sa
vida. Sempre passa. Bé, de vega-
des no passa exactament igual,
potser no és caca de camell ni pols;
és fang, pluja, fred i neu. Però té
un sabor similar, al capdavall. És
com la vida que realment, si la com-
paréssim amb una cançó, no és

que n’hi hagi moltes de cançons di-
ferents, sinó que no és més que la
mateixa cançó cantada una mica
de forma diferent, amb uns altres
instruments. I ben bé que som for-
ça iguals tots sota la capa del sol,
encara que alguns són més iguals.
Però deixem-ho, perquè no vull
parlar de política, no vull posar-me
a plorar ja abans d’acabar aquests
interminables capítols.
    I de fet, per a cloure el discurs
alimentari, us dic altrament que
quan penso en la gana, penso en

la dieta, no inventada per cap
famós, per cap cuiner de
“tropecentes” estrelles “es-
tels”, que és la següent: es-
morzar, posa que o s’esmor-
za dues vegades o no s’es-
morza, no l’encertes mai. I
passa perquè o l’esmorzar no
és donat a posar-se bé, per-
què no arriba a ser una cosa
acceptable, o perquè no hi ha
temps, o afegeix-li trenta ra-
ons més possibles a raó de
temps passats urbi et orbi. El
dinar, si és un entrepà dub-

tós, dóna gràcies, i si no, probable-
ment serà que toca de massa i serà
quantitats industrials en els tres in-
tervals nutritius, la qual cosa pot
acabar en un empatx descomunal.
I el berenar-sopar, que ho era de
veritat a països més nòrdics, per la
seva “aviadesa”, doncs resulta que
en aquests indrets és, sense poder-
lo disfressar, un sopar “tardós”, que
converteix el teu estòmac en un
acordió més aviat plorós, tristós,
deprimit, vençut per unes aportaci-
ons arítmiques, insálubres a totes
llums, però veritables per l’efecte de
la intemporalitat, de la no coincidèn-
cia de la meva persona, per exem-
ple, amb cap objecte que pugui ser
susceptible de ser menjat. Si hi ha
sort, hauré conseguit “pillar”
prèviament algun brioix o alguna frui-
ta. Però això... només si hi ha sort.
    Continuarà...

Joan Giribet i Carlí

Visita de Casablanca (III)
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MÚSICA, MESTRE!

ecessitem la vostra col·-
laboració i per això us de-
manem que feu un gest: ens

agradaria que us adheríssiu al ma-
nifest que ha redactat l’ACEM
davant la notícia que els ajunta-
ments rebran menys subvenció de
la que estava prevista pel curs
2010-2011 i davant la incertesa del
que passarà de cara al curs que
acabem de començar.
    Segurament, durant aquests úl-
tims dies, heu sentit a parlar d’una
nova retallada de la Generalitat que
afecta molt directament a les esco-
les de música i dansa, ja que re-
baixen un 23% la quantitat de di-
ners que donaven per alumne ma-
triculat d’entre 4 i 18 anys.
    La peculiaritat d’aquesta reta-
llada és que han anunciat que no
donarien uns diners que ja esta-
ven assignats als ajuntaments pel
curs 2010-2011, de manera que
aquests van fer el pressupost
comptant amb aquestes quanti-
tats.
    Necessàriament això vol dir que
els ajuntaments hi hauran de po-
sar molt més del que ja hi posaven.
Aquesta situació ha posat en un
compromís a molts consistoris, que
volen seguir oferint el servei però

no tenen diners per a fer-ho.
    És per això que en alguns casos
s’han hagut d’aplicar mesures d’ur-
gència en contra de la voluntat dels
propis alcaldes i regidors, però sa-
bent que era l’única manera de ti-
rar endavant el servei.
    El sentiment és d’impotència, i
encara més perquè no deixa de ser
una mesura més de les moltes que
s’estan aplicant dins d’aquest con-
text de crisi general. Però que ens
fem càrrec de la situació no vol
dir que no puguem demanar una
millor manera d’actuar per part del
Govern català i una més gran in-
formació sobre el futur de les es-
coles, moltes de les quals depe-
nen, en gran mesura, d’aquesta
subvenció que cada any atorga la
Generalitat.
    Entenem que tots hi hem de po-
sar de la nostra part, però també
entenem que cal anar en compte
amb tot el que fa referència a min-
var possibilitats d’accés a la cultu-
ra, a l’art, a la inclusió social, al co-
neixement, al treball de la sensibi-
litat i les emocions.
    Com a usuaris d’aquest servei,
entenem que sou conscients de
totes les conseqüències que pot
tenir aquesta decisió de retallada,

Feu un gest per la música

N no només a nivell econòmic sinó,
molt més important, a nivell social:
estem parlant de les generacions
del futur, els vostres fills i filles a
qui heu brindat l’oportunitat de gau-
dir a través de la música o la dansa
i a complementar la seva formació
ampliant horitzons.
    Amb la vostra adhesió i la suma
de tots, podrem tenir una mica més
de força per presentar-nos a la
consellera d’Ensenyament, que
encara no ens ha volgut rebre, de
manera que us demanem que us
llegiu el manifest i us hi adheriu.
    Ara més que mai hem de demos-
trar que la unió fa la força. I si sa-
beu de més gent disposada a ad-
herir-s’hi, no dubteu a fer-los saber
aquesta informació. Hem de fer plu-
ja fina per fer-nos sentir.
    Us estem molt agraïts i us tin-
drem informats!

Enllaç per adherir-se al manifest:
http://www.acem.cat/1329/adhe-
reix-thi-al-manifest-acem

Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre,

associada a l’ACEM (Associació
Catalana d’Escoles de Música)
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PARLEN LES ENTITATS

l passat dissabte 24 de se-
tembre, el Marquesat i el
Comtat d’Urgell es retroba-

ren al Museu Comarcal de la No-
guera, es clar això dels comtes i
marquesos a les nostres contrades
és història.
    A un quart d’onze estàvem al
mostrador de l’entrada del Museu i
quina va ser la nostra sorpresa: a
més de la nostra guia, hi havia el
nou batlle de Balaguer, en Josep
M. Roigé, i el regidor d’obres, Mi-
quel Vendrell. Sabien que efectuà-
vem la visita a Balaguer i ens van
vindre a saludar. El batlle es va aco-
miadar de nosaltres i en Miquel
Vendrell ens va acompanyar a la vi-
sita comentada al museu, on l’arque-
òloga Eva Solanes ens va explicar
pas a pas des de l’ocupació musul-
mana, convivència interreligiosa de
l’islam, el catolicisme i el judaisme,
les antigues i les noves muralles,
excavacions dutes a terme al Pla
d’Almatà, al Castell Formós i els com-
tes que l’habitaren. Tot molt ben ex-
plicat. La nostra gent li varen fer
preguntes i si no preguntàvem era
ella que estava oberta a tots. En
acabar, ens varen donar una bos-
sa on hi havia un llibret del Museu,
informació turística de la ciutat i una
còpia del pergamí dels 800 anys de
mercat a Balaguer, tot un esdeve-
niment que fa una setmana que es
va celebrar i va ser tot un èxit, que
suposem que es tornarà a fer l’any
vinent. La nostra entitat felicitem de
tot cor als balaguerins i les seves
autoritats per aquest acte que recor-
da el nostre passat medieval. Ens
acomiadarem de les guies del Mu-
seu.
    En Miquel Vendrell ens va acom-
panyar a la plaça Mercadal, la se-
gona més gran de Catalunya des-
prés de la de Vic. Travessàrem pel
bell mig del mercat que, al ser dis-
sabte, estava molt animat. Passant
pel Portal del Gel, enfilarem a la
Col·legiata de Santa Maria, on ens
esperava la guia de turisme Doro
Ruiz i en Miquel es va acomiadar

de nosaltres. De la mà de Doro Ruiz
ens endinsarem en la història
d’aquest temple gòtic, lloc ple de
vivències del passat, ja que havia
estat caserna a la Primera Guerra
Carlina i també fou presó. Aquesta
església sempre ha tingut proble-
mes estructurals –en el 1710 ja ens
consten obres de restauració–,
però actualment està plenament
consolidada. Acte seguit vàrem vi-
sitar la muralla del segle XI i la visi-
ta va finalitzar al Bombo, anome-
nat observatori de la guerra civil,
des d’on es contempla una visió
extraordinària de Balaguer i els
seus entorns.
    A les dues de la tarda vàrem anar
a dinar al restaurant del Santuari
del Sant Crist. En acabar, vàrem fer
la visita de rigor, que consisteix en
veure la magnífica panoràmica de
tot Balaguer i el Sant Crist.
    Per endolcir la tarda ens apro-
parem al petit museu d’en Lluís
Muixi, mestre i artista pastisser

d’anomenada fama internacional.
En una paraula, vàrem quedar bo-
cabadats en veure monuments com
la Sagrada Família, quadres de Dalí
i figures de tot tipus. Ens va ense-
nyar el llibre de fotografies amb dis-
tints personatges on apareixia amb
la Duquessa d’Alba i altres. Vam
comprar unes pastes típiques de
Balaguer i ens vàrem fer una foto
amb ell. Ens acomiadarem a la
seva pastisseria  amb una tarda
dolça de records.
    Des de la nostra entitat donem
gràcies a les guies del Museu Co-
marcal de la Noguera, Eva Solanes
i Vanessa  Duc, i a la Doro Ruiz de
turisme, a en Lluis Muixí, mestre i
artista pastisser, al batlle Josep M.
Roigé i al regidor Miquel Vendrell.

Francesc  Gessé
Associació Cultural de les Terres

del Marquesat
www.marquesat.cat

E

Visita Cultural a Balaguer

Visita turística a Balaguer amb l’església gòtica de Santa Maria al fons

Foto de grup amb el mestre pastisser Lluís Muixí
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Poesia contra la fam
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l Club de Lectures Artesenc
va organitzar el passat dia
23 de setembre un acte so-

lidari amb la lluita contra la fam a la
Banya d’Àfrica, amb la inestimable
col·laboració dels rapsodes del
Grup de Teatre d’Artesa dirigits per
Joan Roca, i d’Anton Not, profes-
sor a l’institut, literat i crític.
    L’acte va girar entorn dels poetes
de la generació de la Guerra Civil,
de la qual aquest any se n’han fet 75
anys del seu començament, l’any
1936.
    Després del poema introductori,
“El combat dels poetes” d’en Màrius
Torres, llegit per Neus Puigpinós,
s’inicià el primer bloc destinat als
poetes que no es varen significar
obertament per cap dels bàndols en
conflicte. Anton Not ressenyà breu-
ment les seves biografies i es llegi-
ren els poemes d’en Segarra, Foix
i Brossa. En aquest bloc, com en
tots, no s’intentà fer un llistat ex-
haustiu del poetes que hi pertanyi-
en sinó una tria dels que es consi-
deraven més significatius a criteri
dels seleccionadors.
    En el segon bloc es llegiren els po-
emes de Marquina, Manuel Machado
i Pemán, adscrits se’ns dubte en el
bàndol “nacional”. Destacarem
d’aquest bloc la vibrant lectura de “La
feria de abril” de Pemán, realitzada
per M. Dolors Palet, que arrancà una
ovació del públic assistent.
    Finalitzà l’acte amb la lectura
dels poemes dels poetes adscrits
al bàndol “republicà”, amb poemes
d’Antonio Machado, García Lorca,
Miguel Hernández, Salvador Espriu
i Pere Quart. La revisió de les se-
ves biografies és una fefaent de-
mostració del clàssic “vae victis” lla-
tí (“Ai, dels vençuts!”). La seva apor-
tació a l’acte va ser més nombrosa
que la dels poetes dels altres blocs,
però lògica si tenim en compte de
quins poetes parlem.
    Cal destacar que es consolida
l’estructura quasi teatral d’aquestes
lectures de poesia dividides en tres
blocs o actes, cada un amb una

breu il·lustració o ressenya feta per
Anton Not. També, lectura a lectu-
ra, es veu una progressió en els
rapsodes. Cada cop estan més se-
gurs i s’animen a provar més regis-
tres. De seguir així, en breu, els
resultats poden ser espectaculars.
    Aquest cop, el grup de rapsodes
ha estat format per Neus Puigpinós,
Carme Díaz, Helga López, Vicenç
Farràs, Ramon Orpinell, M. Dolors
Palet i Joan Roca. A tots ells MOL-

E

El combat dels poetes, de
MàriusTorres, per  Neus Puigpinós

Primer bloc
SEGARRA
- Àncores i estrelles, per Neus
Puigpinós
- Un dia fa de soldat, per Carmen
Díaz
- Cançó de pluja, per Helga López
FOIX
- És quan dormo que hi veig clar,
per Vicenç Farràs
BROSSA
- Plaça Frègoli, per Ramon Orpinell
- Sedàs, per Neus Puigpinós
- L’ascensor, per M. Dolors Palet

Segon bloc
MARQUINA
- Salmo de amor, per Carmen Díaz
M. MACHADO
- Dedicatoria, per Joan Roca
- Adelfas, per Vicenç Farràs
PEMÁN
- La feria de abril, per M. Dolors
Palet

Tercer bloc
A. MACHADO
- La primavera de 1936, per
Vicenç Farràs
- Caminante..., per M. Dolors Pa-
let
GARCÍA LORCA
- Romance de la luna, luna, per
Helga López
- Preciosa y el aire, per M. Dolors
Palet
ESPRIU
- Assaig de càntic en el temple,
per Ramon Orpinell
- Ja mai més no podré dormir, per
Joan Roca
HERNÁNDEZ
- Guerra, per Carmen Díaz
- El herido, per  Ramon Orpinell
PERE QUART
- Encara em farà riure, per Vicenç
Farràs
- Espero, sospito, temo, voldria...,
per Helga López
- Corrandes d’exili, per Joan Roca

TES GRÀCIES!, així com a Anton
Not i en Josep Manel Gil.
    I sobretot volem agrair al públic la
seva assistència, col·laboració i ca-
liu. Els diners recaptats, més de 300
euros, seran ingressats en el comp-
te d’Intermón-Oxfam. Un cop més,
gràcies per la vostra generositat!

Josep M. Espinal i Aubet
Secretari del Club de Lectures

Artesenc Associació Cultural

Estructura de l’acte

La vetllada va unir poesia i teatre en un sol espectacle
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Aquagym a Baldomar
PARLEN LES ENTITATS

quest any s’ha fet un curs
d’aquagym a la piscina de
Baldomar durant els mesos

de juliol i agost. La idea d’organit-
zar i subvencionar una part, molt
petita, del curs des de l’Associació
de Veïns va tenir molt bona respos-
ta i el curset ha sigut tot un èxit.
Esperem poder continuar l’any vi-
nent i poder gaudir d’unes bones
estones en remull i ben divertits.
    L’aquagym, barreja els termes
“gimnàstica” i “aigua”, es tracta
d’una variant aeròbica dins del medi
aquàtic. Els beneficis són nombro-
sos. La inclusió d’aquesta pràctica
en la nostra societat és cada vega-
da més gran. El seu èxit, sobretot
en sectors poblacionals d’edat
avançada, que encaixa perfecta-
ment amb la població de Baldomar,
o que han patit algun tipus de dany
articular, muscular o ossi, es deu a
diversos factors destacables:
- La música: Ens ajuda a relaxar-
nos o activar, sentint-nos més cò-
modes en la realització de qualse-
vol tipus d’exercici.
- Les propietats del medi aquàtic:
Fan que amb un menor esforç, a
causa de la flotabilitat dels nostres
cossos, realitzem els mateixos
exercicis que faríem fora de l’aigua
sense sentir tant el cansament.

- La temperatura de l’aigua: Nor-
malment entre 28º i 31º, que ens fa
més agradable l’exercici, ajudant a
relaxar-nos.
    Així doncs, podem afirmar que la
pràctica de l’aquagym resulta avan-
tatjosa per a un ventall ampli de
persones i que els seus beneficis
són importants:
- Activació de la circulació sanguí-
nia.

- Correcció posicional.
- Treball de la musculatura.
- Millora de la respiració.
- Millora de la flexibilitat i la resis-
tència.
- Millora cardiovascular.
- Augment de la relaxació.

Florenci Porta
President de la Junta

de la Piscina de Baldomar

A

Els assistents s’han pogut beneficiar dels efectes de la pràctica d’aquest esport
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El ‘Fede’ ja és a la Premier League
l Federico Bessone s’ha
convertit aquesta tempora-
da en jugador de la primera

divisió de futbol anglesa, la Premier
League, en fitxar pel Swansea
City. Aquesta és la quarta campa-
nya del jove futbolista en terres
angleses, però la primera que dis-
putarà a la màxima categoria. De
fet, el mateix club on juga ara va
ser el que el va veure debutar a
Anglaterra fa tres temporades,
després que el seu entrenador, el
balaguerí Roberto Martínez, es va
fixar en ell. No obstant, en aquell
moment jugava a una categoria
inferior, l’equivalent a la Segona
Divisió A. El Fede va jugar aque-
lla temporada i la següent amb
aquest equip, mentre que l’altra,
la 2010-2011, va jugar amb el
Leeds United i el Charlton, amb
aquest últim només els darrers
mesos, com a cedit.
    La sorpresa va arribar aquest
estiu quan el Swansea va guanyar
el Play Off per pujar a la Premier i
es va trobar amb una baixa a últi-
ma hora per lesió. Aquest contra-
temps va arr ibar unes hores
abans de tancar el mercat de fit-
xatges i el club, que tenia bons in-
formes del Fede, li va proposar

fitxar. Es dóna la circumstància
que Leeds, la ciutat del seu club
en aquell moment, i Swansea són
una a cada punta de l’illa, i ell la
va haver de creuar en només
unes hores per arribar a temps de
fer la revisió mèdica i signar el

E

El Fede, amb la samarreta oficial del club

contracte. Va arribar a les 10 de
la nit i l’hora límit eren les 12. La
signatura és per dos anys.
    Abans de viatjar a Anglaterra, el
Fede havia jugat a l’Artesa, l’Atlè-
tic Segre, el Barça, l’Espanyol i el
Nàstic.
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Artesa viu la Festa Major
 ls últims dies de setembre i
els primers d’octubre van
ser cita obligada, un any

més, per la festa, la disbauxa, la
cultura, la música, la tradició i, en
definitiva, la diversió per a tots els
gustos i edats. L’edició d’enguany
va comptar amb menys pressupost
que les anteriors, una circumstàn-
cia a la qual s’han d’adaptar la gran
majoria d’esdeveniments. Tot i això,
els actes es van desenvolupar amb
èxit i la participació va ser molt des-
tacada.
   El programa no incloïa sorpreses

respecte anteriors edicions, i va
començar el dimecres amb la tra-
dicional cantada d’havaneres i rom
cremat a la Plaça del Ball. Dijous a
la tarda els més petits van ser els
protagonistes de la traca i els jocs
al carrer, mentre que al vespre cen-
tenars d’artesencs es van mante-
nir fidels al sopar de germanor. L’or-
ganització i el repartiment dels as-
sistents, que es podien inscriure en
grups per facilitar la tria de llocs a
l’hora de seure, va ser un dels en-
certs més destacats. També va re-
bre força elogis el menú. La festa

E

17è Concurs de Botifarra

    Jaume Novell i Joan Farré es van adjudicar el
17è Concurs de Botifarra d’enguany en la màxi-
ma categoria, la Champions, per davant de Jordi
Roiger i Carles Galceran. La segona categoria, la
Lliga, va ser per Ramon Cotonat i Marc Valls,
mentre que en segona posició van quedar Xavier
Guàrdia i Joël Solanes. Pel que fa a la Copa, els
guanyadors van ser Josep Simó i Josep Eroles,
que es van classificar per davant de Miki Massana
i Donís Mas. El concurs va tenir lloc divendres a
la tarda al pavelló poliesportiu.

El rom cremat i les havaneres, inseparables

Els més petits van poder gaudir cada tarda d’activitats molt animades

El concurs va omplir el pavelló
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va acabar de matinada amb la salsitxada popular, un
altre dels clàssics.
    Els actes per la mainada també van tenir molt bona
resposta, i van fer moure petits i no tan petits les tar-
des de divendres, dissabte i diumenge. Així mateix,
desenes de sardanistes van mantenir viva la tradició
amb les dues ballades de divendres i diumenge.
   Especialment elogiat va ser el correfocs, en què Els
Follets van obsequiar els assistents amb un elaborat
espectacle de foc per diversos carrers que va acabar
amb un muntatge pirotècnic que no va deixar ningú
indiferent.
    La proposta estrella de la nit de dissabte va ser
l’espectacle, que enguany va tornar a apostar per l’èxit
gairebé garantit que suposa peça amb l’humor de pro-
tagonista. I així va ser, ja que els assistents al Clòni-
ca d’Humor de Pep Plaza van sortir molt satisfets de
l’obra.

Els foc es va apoderar dels carrers d’Artesa  divendres a la nit

Les ballades de sardanes,  tradició viva El sopar de germanor va tornar a ser multitudinari

Els jocs per la mainada van omplir de vida la Plaça del Ball

Text: Marta Serret
Fotos: Jordi Farré i Josep M. Espinal
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L’EFAP presenta els seus equips
El futbol base té representació des de la categoria de Babys fins als Juvenils, i un equip
femení

Escola de Futbol Artesa/Ponts (EFAP) va presen-
tar el passat dia 12 d’octubre tots els equips que
ha constituït per jugar en les diverses categories
de futbol base aquesta temporada, així com els

seus respectius entrenadors. En total s’han format una dot-
zena de grups, dels quals la gran majoria tenen represen-
tació de jugadors artesencs. Les categories són Babys,
Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Cadet i Juvenil, la majoria amb
dos o més equips. A més, també hi ha un equip femení. El
presidents de l’EFAP és Miquel Priego, i el vice-president
és Jaume Torra, mentre que els coordinadors són Pere Martí
i Jordi Torruella. Cada equip té dos entrenadors, que en
total són més d’una vintena.

L’
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Babys
Entrenadors: Isaac Priego i Josep López

Aleví A
Entrenadors: Ramon Cotonat i Sergi Galceran

Benjamí B
Entrenadors: Marc Valls i Pau Martí

Prebenjamí A
Entrenadors: Francisco Pedrós i Àlex Torra

Aleví B
Entrenadors: Gerard Samarra i Joel Bertran

Cadet
Entrenadors: Jordi Torruella i Stefan

Femení
Entrenadors: Antonio Huguet i Mourat

Infantil A
Entrenador: Genís Camats

Juvenil A
Entrenadors: Joan Tuca i Mamadu

                                    Fotos: Agustí Cucurulls
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Cubells col·labora amb Avis Solidaris
l dimecres 21 de setembre,
la Creu Roja ens va tornar
a demanar la col·laboració i

participació en el projecte Avis So-
lidaris als avis de la Residència
Verge del Castell, de Cubells.
    Avis Solidaris és un projecte
impulsat per Creu Roja de la No-
guera. Aquesta campanya té la fi-
nalitat de generar una dinàmica
de col-laboració entre els avis i
àvies de les residències implica-
des i Creu Roja de la Noguera,
amb la finalitat que aquesta col·-
laboració pugui servir-los per con-
tinuar sent i sentint-se útils, i a
Creu Roja per a facilitar la seva
tasca humanitària “cap nen sen-
se joguina”.
    La residència ha participat en
aquest projecte des dels seus ini-
cis. Cada any hem anat realitzant

diferents objectes amb diversos
materials. Ajudem a somriure els
nens de la nostra comarca i ells ens

E

mantenen la il·lusió.

Residència Verge del Castell

28  la Palanca

La  residència ha participat al projecte des dels seus inicis
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Tómbola benèfica a Vilanova de Meià
ins dels actes programats
de la Festa Major de
Vilanova de Meià, celebra-

da els passats 9, 10, 11 i 12 de se-
tembre, no podia faltar pas la tóm-
bola que cada any organitza l’As-
sociació de Dones “La Coma de
Meià”, a favor d’associacions i fun-
dacions amb un fi benèfic ben sig-
nificatiu; enguany per la veïna As-
sociació Artesa de Segre Solidària
i la Fundació Vicenç Ferrer.
    El passat 13 d’agost, a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Vilanova
de Meià i amb motiu d’aquesta tóm-
bola, el nostre bon amic Joan Ca-
mats Llagunes, com a representant
d’Artesa de Segre Solidària, va dur
a terme una xerrada en la qual va
exposar tots els projectes fets fins
ara per la seva associació i els que
encara queden pendents, que són
molts. Tot seguit, tots els assistents
a l’acte vàrem poder gaudir de la
projecció de la pel·lícula “El camí
dels somnis”, on es van veure al-
guns dels projectes ja realitzats per
la “gran” fundació creada pel senyor
Vicenç Ferrer, que al cel sia, la in-
auguració de la primera escola
construïda per Artesa de Segre
Solidària i la col·laboració de mol-
tes persones que ajuden a fer rea-

litat tots aquests somnis per molts
infants de l’Índia.
    Amb la celebració de la tómbola
i gràcies a la solidaritat de
moltíssima gent, es varen poder
recaptar 2.000 euros, que seran
destinats íntegrament al nou pro-
jecte de l’Associació Artesa de
Segre Solidària, per a la construc-
ció de la cinquena escola a l’Índia.
I com diu el mestre Vicenç Ferrer:
“Cap acció bona es perd en aquest

D

món, en algun lloc restarà per sem-
pre”. Gràcies, Ferrer, pel seu bon
exemple i la seva bona fe.
     L’associació de dones agraeix
les nombroses donacions d’obse-
quis per part d’entitats, comerços i
particulars que es varen fer per
aquesta causa i a favor d’aquesta
fundació. A tots moltíssimes gràcies!

Text i fotos: Iolanda Masanés

Festa homenatge a la gent gran a Vilanova
Associació de la Gent Gran
Verge de Meià de Vilanova
de Meià va organitzar, el

proppassat 7 d’agost, la festa d’ho-
menatge a la gent gran del municipi.
    Els actes varen consistir en una
missa, cantada per la soprano
Montserrat Raimat i acompanyada
per Marta Mesalles al piano i Sílvia
Rufach al violí. En acabar la mis-
sa, varen fer un concert amb can-
çons del seu repertori.
    Aquest any hem de ressaltar,
com a novetat, que en lloc de fer la
festa al pati de les escoles, com era
costum, es va celebrar un dinar de
germanor a la sala del Casal Muni-

cipal, al qual hi varen assistir una
setantena de persones entre socis
i familiars. Seguidament, es va lliu-
rar un obsequi de record de la fes-
ta als socis.
    L’associació agraeix la col-

laboració de l’Excm. Ajuntament de
Vilanova de Meià a la celebració de
la festa.

La Junta

L’

L’acte es va fer en el marc de la Festa Major
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ADULTS

Proses de ponent. Josep
Vallverdú. Ed. Diputació de Lleida

La primera nit. Marc Levy. Ed.
Columna
Tres mesos després, l’Adrian rep
un paquet misteriós amb unes fo-
tografies de la Keira que li retornen
l’esperança de trobar amb vida la
dona que estima, però en aques-
tes fotografies hi ha alguna cosa
que no encaixa: ella té una estra-
nya cicatriu al front que l¡’Adrian no
reconeix.

La plaga de los zombis y otras
historias de muertos vivientes.
Diferents autors. Ed. Valdemar

El camí fosc. Asa Larsson. Ed.
Columna
Rebecka Martinsson, l’advocada
protagonista de les anteriors novel·-
les de Larsson, es recupera a la
casa familiar de Kiruna del shock
patit al final de Sang vessada.

Faust, el terrorista. De Terra Lliu-
re a Al-Qaeda. Francesc Puigpelat.
Ed. Proa
Un exmilitant de Terra Lliure és
reclutat per Al-Qaeda. Una moderna
novel·la d’aventures, amb personat-
ges molt reals en un món complex.

Sorgit del mar. Història geològi-
ca del Montsec i rodalies. Antoni
Lacasa i Javier Lozano. Ed. Institut
Estudis Ilerdencs i Consorci del
Montsec
Repàs didàctic de l’origen de la
zona del Montsec, iniciant-se en el
període Triàsic, passant pels perí-
odes Juràssic, Cretaci, Terciari,
l’aparició dels dinosaures i acabant
a l’era Cenozoica.

Bolets en temps de crisi. La pri-
mera guia per trobar bolets si-
guis on siguis. Marc Estévez
Casabosch. Ed. Ara Llibres
Mapes, explicacions detallades,
acurades descripcions de més de
50 espècies comestibles, consells,
fotografies, secrets i calendaris de
recol·lecció que us convertiran en
autèntics experts en bolets, boscos
i territori.

INFANTIL

Escombra que escombraràs.
Renada Mathieu i Francesc Salvà.
Ed. la Galera

El retorn del senyor Silvestre.
Silke Lambeck. Ed. Takatuka
En Maurici espera ansiós el retorn
del senyor Silvestre, el seu amable
veí amb la cua grisa i unes misteri-
oses facultats per a la màgia.

Marco Polo. Demí. Ed. Joventut
Una adaptació per a joves lectors
del viatge de l’aventurer Marco
Polo, que va durar 24 anys, des de
Venècia fins a Xina.

Activitats de la Biblioteca

- Dissabte 29 d’octubre: Reunió
del Club de Lectura d’Alentorn.
Parlarem del llibre de la Marta Alòs,
Els ulls de l’ametller. Sí esteu in-
teressats en participar, passeu per
la Biblioteca i us informarem.
- Dimecres 2 de novembre: Reu-
nió del Club de Lectura de la Bi-
blioteca. Parlarem del llibre Todo
es silencio de Manuel Ribas. Si
hi voleu participar, passeu a infor-
mar-vos per la Biblioteca.
- Dimecres 16 de novembre, a 2/
4 de 6 de la tarda, L’Hora del Con-
te amb la Riet per a nens i nenes
a partir de 6 anys.
- Dimecres 23 de novembre, a 2/
4 de 6 de la tarda, L’Hora del Con-
te de la Biblioteca per a nens i
nenes de P4. Explicarem: El petit
avet i L’estrella de la Laura. En
acabar pintarem un dibuix!

Horari
De dilluns a divendres  de 16:30 a 20:30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6

25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat

Tel: 973400754
http://

bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals

Servei d’internet i multimèdia
Connexió Wi-Fi

Novetats d’octubre
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FA 25 ANYS

Octubre de 1986
algrat la portada, el tema
central de la revista és el
50è aniversari de l’inici de la

Guerra Civil (editorial, tema del mes
i un article de Foradada).
    PORTADA. La composició resul-
ta ben explícita i ens recorda que
s’acosta una de les fires més sin-
gulars de la comarca.
    EDITORIAL. El títol, Mig segle
després, evoca l’aniversari de la
Guerra Civil i fa referència a l’im-
pacte de la guerra sobre la pobla-
ció artesenca.
    LOCAL. La Informació Municipal
recull la relació de factures i de lli-
cències d’obres aprovades en el
mes de setembre.
    El Noticiari Local informa de di-
versos acords del consistori
artesenc, entre els quals destaca
la sol·licitud de 10 actuacions al Pla
d’Obres i Serveis de 1987. Pel que
fa a la resta, destaca el tràgic acci-
dent  de circulació del 18 d’octubre
d’aquell any que va costar la vida a
la nena Núria Tugues i Cirera, de
12 anys. Sens dubte, una notícia
que va trasbalsar la nostra vida
quotidiana.
    COMARCA. En l’article Forada-
da. 50 anys després, Jaume
Armengol se suma al tema central
del mes i narra en primera persona
com van viure els veïns d’aquest
poble l’entrada dels “nacionals” el
3 de gener de 1939.
    En l’article Cent anys del monu-
ment al català Joan Baptista Colom,
Ferran Sánchez Agustí reivindica la
catalanitat de Cristòfor Colom.
Sánchez argumenta que és fill de
Tarroja de Segarra i que es deia
Joan Baptista. Tot plegat, arrel del
centenari del famós monument a
Colom que Barcelona va aixecar al
final de les Rambles.
    Tanquen la secció un parell de
breus. Per una banda, la inaugura-
ció del nou abastament d’aigua a
Alentorn (del pou del Salt), que aca-
bava amb els problemes que teni-
en en aquesta població respecte a
l’aigua. I també la relació de ser-

M veis de la Creu
Roja d’Artesa du-
rant el primer se-
mestre d’aquell
any, a més d’infor-
mar de la recollida
de 54.650 ptes. en
el “dia de la ban-
dereta”, coincidint
amb la Festa Ma-
jor.
    CAMP. Els sòls
és un interessant
article signat per
Joan Fontanet,
que escriu sobre
aquest tema a
partir d’una confe-
rència realitzada
per l’enginyer
agrònom Jaume
Boixadera, fill de
Tudela. L’article
es divideix en và-
ries parts (Què és
el sòl?, Compo-
nents del sòl i Les
propietats dels
sòls) i acaba amb
una sèrie de con-
clusions que fan palesa la impor-
tància del coneixement del medi on
s’ha desenvolupar un conreu.
    TEMA DEL MES. Tot i que el tí-
tol de la secció és INFORME, està

clar que es tracta del tema del mes,
ja que ocupa les pàgines centrals i
també és el tema de l’editorial. Amb
el títol La Guerra Civil a 50 anys
vista, la redacció de la revista en-
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Número: 58
Data: octubre de 1986
Preu: 100 ptes.
Pàgines: 24

ceta una sèrie d’articles sobre
aquest tema. En aquesta ocasió,
però, no es parla de la guerra prò-
piament sinó de les dècades pos-
teriors: 1946, 1956, 1966, 1976 i
1986. Complementen l’article dues
fotos de la Festa Major de l’any
1956, on hi veiem les persones que
en aquella època configuraven allò
que s’anomenava “les forces vi-
ves”.
    OPINIÓ. Catalunya, endavant
amb la polèmica és un article sig-
nat pel pseudònim Salma, que aca-
ba dient que es tracta d’un resum
d’un article de Francesc Ferrer i
Gironès publicat a El Llamp. El text
reivindica que l’ús del català depèn
de nosaltres mateixos i critica l’ac-
tuació dels partits polítics anome-
nats nacionalistes pel que fa a la
defensa de la llengua.
   PÀGINES VERDES.
Greenpeace és un article de Teresa
Feliu, la qual exposa les finalitats i
les actuacions d’aquesta organitza-
ció ecologista i pacifista. Al final
explica com ajudar Greenpeace.
    CULTURA. Joan Aranès i Clua
signa l’article Les boires del Segre
Mitjà, un tema científic inserit en
aquesta secció. En ell explica de
forma acurada com es produeix la
inversió tèrmica que provoca les
boires persistents a les quals ja
estem acostumats en aquesta
zona.
    CINEMA. Miguel Mota, amb Fila
7, dóna continuïtat a la secció inici-
ada el mes anterior. En aquesta
ocasió ens parla del cinema fantàs-
tic i de ficció, un gènere que havia
deixat de ser menor.
    OPINIÓ. Unes pàgines més en-
davant trobem de nou aquesta sec-
ció. Ara amb l’article Aprovar i sus-
pendre: la història inacabable, sig-
nat per Joan Aranès i Clua, el qual
fa una crítica al sistema educatiu,
que divideix la societat en aquells
que fracassen i en els que triom-
fen. Conclou que aquest “no és pre-
cisament el germen de la pau”.
    DE LA VELLA ARTESA. El Bru-
net d’Artesa continua la seua ina-
cabable descripció de personatges
i situacions a L’auca d’Artesa, 1900-

1936. Aquest cop també fa referèn-
cia a la construcció de local de la
Dàlia Blanca (1904) i, entre altres
coses, diu: “En una ampolla de
xampany hi ha anotats i enterrada,
en aquella pedra que començant
per la dreta en fa dos i que guarda
tots els noms dels fundadors”.
    CARTES A LA REDACCIÓ.
L’Institut de Formació Professional
Els Planells publica la carta A les
empreses d’Artesa i comarca, en la
qual informa del procés pel qual els
estudiants poden fer pràctiques a
les empreses, així com dels avan-
tatges que això comporta a amb-
dues parts.
    COMARCA. Una altra secció
que reapareix. Jaume Armengol

Efemèrides a recordar de l’any 1986
- Festa Major: Artesa estrena el nou pavelló poliesportiu.
- 13 de setembre: Inauguració del nou abastament d’aigua a
Alentorn (del pou del Salt), a càrrec dels responsables dels Ser-
veis Territorials d’Obres Públiques a Lleida.

ens parla de la missa concelebra-
da aquell 21 de setembre a Fora-
dada per Mn. Facund Salvia i Mn.
Josep Morros, que significà el re-
lleu del primer pel segon.
    HUMOR. Com és habitual, al fi-
nal trobem un parell d’acudits dels
personatges Quimet i Cosme.
    CONTRAPORTADA. En aques-
ta darrera pàgina de la revista,
s’acostumen a alternar publicitat i
continguts de forma aleatòria. En
aquesta ocasió hi trobem una sin-
gular composició en què La Palan-
ca s’adhereix als Jocs Olímpics de
Barcelona ’92 (feia poc que se sa-
bia la notícia) amb una gran foto-
grafia del nou pavelló poliesportiu i
se’ns explica que, abans de ser in-
augurat, ja es va utilitzar per la Fes-
ta Major d’aquell any. Resulta curi-
ós remarcar que, si la memòria no
ens falla, el pavelló encara no ha
estat inaugurat oficialment.

Ramon Giribet i Boneta
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PER QUÈ DIEM...

... que algú se’n va a escampar la boira?
a dita s’aplica quan algú surt
a donar un vol sense destí
concret ni rumb fix, per a es-

bargir-se.
    Moltes són les dites que tenen
com a motiu la boira i la majoria
procedeixen de les terres de Lleida,
país força procliu a aquest fenomen
meteorològic. La majoria d’elles,
però, es refereixen, justament, al
temps climatològic i s’utilitzen com
a possible predicció del mateix, les
quals s’expliquen per elles matei-
xes.
    Així, podem trobar-ne algunes
com:
- Boira pel desembre, pluja o lle-
vant. (*1)
- Boires pel desembre, ni pluges ni
neus són de tembre. (témer)
- La boira de desembre duu el gar-
bí al ventre. (*2)
- Boires pel xaloc prepara la llenya
al foc. (*3)
- Boira a la vall, pagès al treball.
- Boira pixanera, torna-te’n enrera.
- Boira el març, fred en maig.
- Boira a la muntanya, pastor a la
cabanya.
- Boira en març, aigua segura i la
mar moguda.
- Boira de setembre, porta el sud al
ventre. (*4)
- Cel a borreguets, cel a cantarets.
- Quan la boira pastura, aigua se-
gura.
    Com es pot veure, algunes de les
dites fan referència també als vents.
Així:
(*1) El vent de llevant ve de l’est i
se situa als 90 graus respecte a la
rosa dels vents (la tramuntana o
vent del nord estaria als 0 graus) i
és característic de les comarques

L costaneres. Moltes vegades
s’acompanya de pluja regular i be-
nigne.
(*2) El vent de garbí bufa des del
sud-oest i està als 225 graus. És
força irregular i es fa sentir prou fort
a les darreries de l’estiu o a l’hivern.
S’acompanya de tronades i provo-
ca una forta maror. A molts indrets
se l’identifica com la “marinada”,
encara que aquest qualificatiu cor-
respon més aviat al xaloc. Quan el
garbí presenta una situació clima-
tològica depressionària se l’anome-
na llabeig.
(*3) El vent anomenat xaloc se si-
tua en els 135 graus, en el sud-est.
És fluix, càlid i humit a l’estiu, però
pot portar pluja o neu a l’hivern.
Aquest vent sí és el que a les nos-
tres terres anomenem “marinada”
(*4) El vent de sud, conegut com
migjorn, ve del sud,  als 180 graus,
just a l’altre extrem del la tramunta-
na. Sol portar pluja tant a l’hivern
com a la primavera i a l’estiu sol
venir acompanyat de forta xafogor.
    Altres vents serien:
- El gregal, als 45 graus, del nord-
est, es presenta de febrer a maig i
d’octubre a desembre i sol portar
pluges o neus tardanes o avança-
des.
- El de ponent, a l’oest, en els 270
graus. És sec i calorós i a l’estiu
pot ser molt perjudicial per a l’agri-
cultura.
- El mestral, del nord-oest, en els
315 graus, té molta força i violèn-
cia i sol ser el motiu de les gela-
des.
- La tramuntana, tal com hem dit,
ve del nord i és un vent fred i amb
força. Quan bufa, el cel acostuma

a presentar un color blau puríssim.
    Però bé, anem al que anàvem.
La dita anar a escampar la boira té
uns orígens molt antics i prové de
les terres de Lleida, molt propen-
ses a patir la invasió de la boira for-
ça dies l’any. Quan això passa es
fa difícil treballar la terra, com bé
saben els nostres pagesos, ja que
la visibilitat pot arribar a ser molt
reduïda.
    Per a resoldre aquest problema,
segles enrera, es contractava el
servei de bruixes, bruixots, fetillers,
sortillers i tota mena d’iniciats en les
arts màgiques per a que fessin gai-
rebé el miracle de fer desaparèixer
aquella molèstia.
    Aleshores, els mags es passeja-
ven pels camps sense cap direcció
determinada fent els seus sortile-
gis i recitant salmòdies, oracions en
estranys llenguatges –possible-
ment en un mal parlat llatí d’estar
per casa–, conjurs i tot un seguit
d’encanteris destinats al que feia al
cas.
    Si la boira marxava, més que
segur per raons meteorològiques
que no pas màgiques, aquella po-
bre gent que es guanyaven la vida
com podien, cobraven la suma pac-
tada i si la boira persistia malgrat
les invocacions, no rebien ni una
unça. Això sí, eren convidats a pa i
trago per compte dels pagesos... i
així, alguna cosa en treien de tot
plegat.
    Per això, anar a escampar la
boira, equival a anar a fer el tomet
sense cap finalitat específica.

Albert Vidal

revista @ la la la la lapalanca palanca palanca palanca palanca . cat





Teatre
El Grup de Teatre d’Artesa de Segre presenta la comèdia

DESCALÇOS PEL PARC
A La Dàlia Blanca, els dies 11, 12 i 13 de novembre

Producció: Artesenques Actives
Representada per: Núria Serradell, Josep March, Eva Cendra, Josep Miró, Ignasi Gilabert i Vicenç
Farràs
Traducció, adaptació i direcció: Joan Roca
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IN MEMORIAM

Sempre resulta molt dur i molt trist haver de dir adéu, a l’avi, al
pare, encara que hagués complert plenament amb la seva vida, ja
que tenia 90 anys.
    Avi, sempre recordarem aquelles xerrades que teníem en què
ens explicaves les teves aventures bones i dolentes, aquelles que
havies passat al llarg de la teva vida i que nosaltres escoltàvem
atentament; tampoc ens oblidem de quan et volíem preguntar al-
guna cosa o necessitàvem un consell de iaio, sempre estaves
amb nosaltres.
    Has estat un avi meravellós i un pare exemplar, tots hem après

L’adéu a Francisco Capell Gasset

molt de tu, GRÀCIES per estar al nostre costat tots aquests anys. La teva família no t’oblidarà mai.
 
La família Capell-Tarré agraeix als familiars, amics i veïns d’Anya tot el recolzament que ens han ofert,
així com l’assistència al seu comiat.

Anya, 16 de setembre de 2011

La família Schnidrig-Figueroa volem expressar el nostre agraïment
a totes les persones per les mostres d’afecte i condol rebuts per la
pèrdua del nostre espòs i pare Pepe “El Argentino”.
    També volem agrair públicament al personal sanitari d’Artesa i a
l’Intitut PADES la seva ajuda i paciència.
Descansi en pau.

Agraïment

CARTES A LA REDACCIÓ

Agraïment
La Junta Veïnal vol agrair als serveis d’emergència, Bombers, Protecció Civil, Policia, Ambulàncies i d’altres
persones, tot el desplegament fet per aturar el foc que es va produir el 7 de setembre a prop del poble. Moltes
gràcies pel vostre esforç i professionalitat.

Junta Veïnal de Baldomar
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CARTES A LA REDACCIÓ

Comiat
El dia 15 de setembre de 2011 vaig
haver de deixar el meu lloc de treball
com auxiliar administrativa al CAP
d’Artesa de Segre, de manera ines-
perada i involuntària, essent traslla-
dada al CAP de Tàrrega per decisió
de la directiva.
    Han estat 16 anys de treball des
de l’obertura d’aquest centre on
vàrem tenir, tots plegats, un període
d’adaptació per tal de superar el rep-
te personal, alhora que col·lectiu, en
la transformació del consultori parti-
cular de poble a empresa pública.
    En aquest període i en aquest pro-
cés la meva tasca d’atenció a l’usu-
ari ha estat implicada, amb compro-
mís i talent, procurant donar un bon
servei al pacient i usuari, malgrat els
protocols i les normatives imposades.
    Actualment, estem passant per
moments en què moltes persones
estan preocupades i reclamen solu-
cions urgents i immediates, què no
sempre es poden produir. Doncs ara,
la nostra professionalitat és quan,
més que mai, ha de tenir uns valors
amb contingut de responsabilitat i
humanitat per sobre de tot, tractant
al pacient amb plena dedicació. Per-
què això sigui possible, considero
molt important i necessari saber
prioritzar i facilitar el nostre treball,
implicant-nos en donar una bona
atenció, per tal d’oferir una millor qua-
litat de servei.
    A l’hora de fer balanç de tots els
anys treballats, he de reconèixer i
agrair el treball col·laborador de tots
els professionals sanitaris i també
dels no sanitaris que al llarg d’aques-
ta trajectòria m’heu ajudat. Per a tots
els que varen ser i els que són, i dels
quals he après tot el que he pogut, la

meva admiració i el meu sincer agra-
ïment.
    He desenvolupat la meva carrera
professional donant servei durant 34
anys a la gent d’Artesa de Segre i
comarca.
    Per coincidències de la vida, era
també un 15 de setembre però de
l’any 1977, quan vaig començar a tre-
ballar com a recepcionista en el con-
sultori del Dr. Jaume Cardona i Vila
(a.c.s.).
    Tot just compaginava els meus
estudis amb el treball, quan comen-
çava a tenir la millor experiència,
enriquidora, per assumir tota la res-
ponsabilitat que ell em va confiar.
    Vaig tenir el plaer d’aprendre d’una
persona que a pesar del seu taran-
nà, tenia molt bon cor, era exigent,
perfeccionista, responsable, compro-
mès amb la seva tasca i un gran pro-
fessional de la medicina.
    Em satisfà el poder esmentar que
aquelles virtuts em van servir de
model i que les vaig assumir preci-
sament a causa de la seva perseve-
rança en el treball. Tot plegat, a més
del dia a dia, compartint experiènci-
es, confidències i desenvolupant tas-
ques, col·laborant amb els pacients,
ha estat el més enriquidor tant a ni-

vell  professional i com a persona,
demostrant-m’ho fins hi tot hores
abans de la seva mort.
    Ha estat un honor haver pogut tre-
ballar amb ell i la seva família.
    També vull donar les gràcies al Dr.
Tomàs Alonso Sancho, persona molt
afectiva i amb un caràcter d’especial
entrega a la seva vocació, per haver
pogut compartit aquells anys amb ell.
Espero no haver-lo decebut.
    Varen ser 18 anys amb vivències
properes amb la gent, aprenent a
compartir la tristesa, en moments de
sofriment, i també l’alegria per qual-
sevol satisfacció.
    Ara més que mai recordo, amb
nostàlgia, moltes de les persones
que he tingut el plaer de conèixer i
que ja no estan entre nosaltres, als
fills d’algunes d’elles que fins i tot,
alguns dels quals ja són avis. També
penso en totes aquelles persones
grans que, per diverses circumstàn-
cies, fa temps que no ens veiem i en
les que ens podem veure més so-
vint. Sento molt d’afecte per totes
elles.
    Ha estat una satisfacció haver tre-
ballat per a tots vosaltres des de fa
tants anys. Sense el vostre suport i
confiança hagués estat més difícil la
meva tasca.
    M’agradaria que de mi en guardés-
siu un bon record, i si no és així, per-
doneu els meus errors i desencerts.
    Gràcies a tothom pel reconeixe-
ment satisfactori al meu servei, i pel
suport i pels ànims que em doneu
personalment, al començar en un
altre lloc de treball una nova etapa.
    Sempre al vostre costat,

La Rosa del CAP
Rosa Cuders i Jou

No fa gaire vaig anar al CAP i la
Rosa em va dir que era dels últims
dies que estava a Artesa. La tras-
lladaven al CAP de Tàrrega. Em va
agafar una tristor… i tot seguit vaig
recordar que feia trenta-quatre anys

havia arribat a treballar al consultori
del metge Cardona. Per a mi ha es-
tat més que una ajudant del meu
marit. Ha estat “tata” de les meves
quatre filles. Gràcies per tot, Rosa.
    Espero que a Tàrrega sàpiguen

valorar la teva feina. Aquí, tots els
que tenim una certa edat i els més
grans et recordarem amb nostàlgia.
Que continuïs essent com fins ara.

Elisabeth, vda. del Dr. Cardona

Gràcies per tot, Rosa
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PARTITS POLÍTICS

Déu n’hi do!
 la fi tenim una de les grans
infraestructures pendents ja
enllestida: la variant. Es va in-
augurar just abans de l’inici de

la Festa Major. Va ser un dia molt emo-
tiu. Tot i les primeres inclemències del
temps, tothom en va sortir satisfet
d’aquell acte, a excepció d’una perso-
na: el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder, al qual
van obviar en el moment dels agraï-
ments: Déu ni do!
    Després, amb els anys, voldrem te-
nir enllestit en la major brevetat possi-
ble el tram que enllaci amb la L-512
(connexió amb Tremp). De la mateixa
manera, quan anem a fer la petició al
Departament, possiblement també ob-
viaran la nostra demanda, però, bé!, ja
s’anirà veient.
    També voldríem felicitar als engi-
nyers que han estudiat, amb tant dete-

niment, les necessitats de comunica-
ció viària del nostre poble, amb la cre-
ació de tres magnífiques rotondes, les
quals són molt comentades i lloades
pels veïns del poble, i especialment
pels membres del gremi de transpor-
tistes de la comarca. Tot i això, la vari-
ant ha estat un gran avenç pel nostre
poble: l’ajudarà tant en qualitat de vida
com en mobilitat peatonal.
    Però també cal remarcar, com fèiem
en l’article publicat en el mes de se-
tembre, quins propòsits hem de tenir
envers la variant a nivell municipal: en
l’article esmentat incidíem en la viabili-
tat del polígon, però al mateix temps,
creieu que s’ha fet prou des del Ajun-
tament per potenciar els nostres co-
merços?
    D’altra banda, ja hem gaudit un al-
tre any d’una fantàstica Festa Major.
Des d’aquí agrair a la comissió de fes-

tes i a totes les persones que han col·-
laborat en fer possible aquesta festa.
El bon temps ens ha acompanyat du-
rant tots els dies, i gairebé tots els ac-
tes a l’aire lliure han estat lluïts. Agrair
també la tasca del nostre alcalde, ja
que com a màxim representant del
poble és el darrer responsable per do-
nar el vistiplau a tots els actes que
s’han fet durant la Festa Major.
    Finalment, voldríem desitjar tota la
sort a la nova entitat municipal descen-
tralitzada de Baldomar. En aquests mo-
ments difícils com els que estem vivint,
la necessitaran per tirar endavant
aquest bonic projecte.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

A

El blog del PSC-PM
es de l’Agrupació Local del
PSC-PM d’Artesa de Segre
ens sorprèn una resposta que
no hem demanat. En el nostre

article del passat mes de juliol no vàrem
fer referència a altres partits polítics,
excepte en el recompte de vots. No en-
tenen com ERC s’hi ha pogut sentir
identificada, si parlem de nosaltres ma-
teixos!
    Davant d’aquesta inversemblant res-
posta només volem dir quatre coses:
    Primera: qui digui que comparteix i
defensa al 100% la política i la forma
d’actuar del seu partit és un hipòcrita.
    Segona: sembla que estan llaurant
el camp de cara a les properes elecci-
ons generals del 20 de novembre.
    Tercera: tothom, absolutament tot-
hom, és lliure de pertànyer o simpatit-
zar amb el partit que vulgui, i ells no
són ningú per opinar sobre l’opció per-
sonal d’escollir un o altre partit.
    Quarta: aquests últims set anys,
PSC ha governat junt a ERC i ICV. Per
ells PSC i PSOE és el mateix. Així
doncs també havien pactat amb el
PSOE. Si s’ha “perjudicat” Catalunya,
ha estat amb la seva col·laboració, ells
també eren al govern. No fem dema-
gògia, si us plau!

    Arribats a aquest punt donem el
tema per tancat.
    El PSC-PM no vol fer política nacio-
nal i molt menys política estatal, volem
fer poble i com que no tenim represen-
tació al consistori ho farem, com ja
vàrem dir, des de la revista local La
Palanca. Volem fer visible l’opinió dels
ciutadans, els acords i els desacords
amb la política municipal, per això us
podeu posar en contacte amb nosal-
tres per fer-nos avinents les vostres fe-
licitacions o queixes i per fer-les públi-
ques.
    Un dels equipaments més utilitzats
aquest estiu han estat les piscines
municipals. L’any 2010 es va adquirir
una nova depuradora, gràcies al PlanE,
del govern Zapatero. Pel que sembla
aquest estiu no s’ha posat gaire sovint
en marxa. Les nombroses queixes per
l’estat de l’equipament en són la prova
més evident. Qui no ha portat el seu fill
o la seva filla a la piscina i no l’ha dei-
xat banyar en veure el verdet/griset al
marge de la piscina infantil? Qui, du-
rant els cursos, tant d’adults com in-
fantils, no s’ha atrevit a tocar el fons
per la polseta blanca que s’aixecava?
Qui ha pagat l’entrada i finalment no-
més ha pres el sol? Pregunteu, pregun-

teu...
    I la Fira de Sant Bartomeu? Aquest
any sí que la senyalització del comerç
era molt completa i s’ha promogut de
veritat. Però els paradistes s’han quei-
xat de la quota a pagar, fins al punt que
alguns ja han dit que l’any vinent no
tornaran. D’estands de melons, un pa-
rell, com cada any, i de vins? A part de
la Cooperativa d’Artesa de Segre, que
tots ja coneixem la situació, on era la
representació de la resta de cellers del
municipi i dels voltants? Hem vist molt
poca afluència de públic, malgrat el que
diguin els mitjans.
    Finalment, només volem felicitar la
Junta Veïnal de Baldomar per haver
aconseguit l’Entitat Municipal        Des-
centralitzada (EMD), fruit del gran tre-
ball i la constància de tots i cadascun
dels seus components.
    Esperem que funcioni així algun dia
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, perquè
serà l’única manera de tirar endavant.
    Moltes gràcies.

Agrupació Local d’Artesa de Segre
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PARTITS POLÍTICS

En resposta al PP
n resposta a “l’auca” de la Junta
Local del Partit Popular d’Artesa
de Segre, publicada a l’última
edició de La Palanca, des del

grup municipal d’ERC volem fer una sè-
rie de consideracions:
1. Pel que fa al sou de l’alcalde, nosal-
tres entenem que és l’adequat tenint
en compte la seva dedicació, les es-
pecials característiques del municipi
(21 pobles agregats) i el nombre d’ha-
bitants que tenim. Tots sabem que el
Mingo es dedica pràcticament tot l’any
a l’Ajuntament. No és gens estrany
veure’l un dia a Tudela, un altre a
Vernet, un altre a Montargull... o bé
voltant a qualsevol hora del dia o de la
nit per comprovar que tot va bé. I si no
s’ho creuen, ho poden preguntar a la
gent. Trepitja tot el territori en qualse-
vol dia i hora! I el que vostès apunten
de les 36 hores només és un formalis-

E
me contractual perquè, com hem dit,
l’alcalde està a disposició les 24 hores
del dia per atendre els regidors i la ciu-
tadania.
2. Referent a la nova cap de premsa,
comentar que la persona que fa aques-
ta feina no està dins la plantilla de per-
sonal de l’Ajuntament, sinó que treballa
mitjançant prestació de serveis i de ma-
nera provisional. Es va creure oportú con-
tractar-la perquè sempre s’havia sentit
dir que Artesa gairebé no sortia enlloc
(ni al mapa!). Ara, amb la feina que fa
aquesta persona, el municipi d’Artesa
surt constantment als mitjans de comu-
nicació. Per tant, per nosaltres està fent
una bona tasca.
3. Respecte al Polígon, qui pot posar
en dubte l’interès d’ERC en aquest
tema? Nosaltres sempre hem treballat
per a potenciar-lo. Ja sabeu que fou
construït en l’època de l’alcalde

Campabadal, d’ERC. Avui dia, estem
treballant per acabar de polir els temes
que ens queden pendents,
especialment els que fan referència a
telecomunicacions. Properament pen-
sem tenir solucionat el que fa referència
a la banda ampla i a telefonia. Aquests
temes, però, no són tan fàcils de resol-
dre com alguns es poden pensar.
    Per acabar, i d’acord amb el contin-
gut de la reunió que el Grup Municipal
d’ERC vam mantenir amb la Junta Lo-
cal del Partit Popular després de les elec-
cions municipals del mes de maig, els
encoratgem a presentar propostes en
positiu per aconseguir millorar el nostre
municipi.

Grup Municipal d’ERC
Artesa de Segre

Cubells prescriu 75.200 euros de deutes
l Ple va aprovar, el 5 de juliol,
la prescripció de 75.200 euros
en concepte de deutes a l’Ajun-
tament, corresponents al perí-

ode comprès entre 1992 i 2006. L’equip
de govern de CIU, liderat per l’alcalde
Josep Regué, va aprovar l’expedient
de baixes de drets reconeguts d’exer-
cicis anteriors gràcies als quatre vots
del seu grup municipal. Els tres vots
d’ERC van ser contraris a aquesta
aprovació. Els tributs impagats cor-
responen a impostos relacionats amb
permisos d’obres, vehicles i rebuts
d’aigua entre altres coses. El nostre
grup fa responsable al grup de CIU
d’aquesta prescripció i, en cas que
es demostrin irregularitats, els dema-
narem que les assumeixen. Entre el
període de 2003 al 2007 l’Ajuntament
va deixar de cobrar 32.644 euros.
    El nostre grup demana, abans
d’anul·lar tots aquests drets recone-
guts, saber el que s’ha fet per intentar
cobrar-los i identificar el titular del deu-
te, explicant el motiu i circumstàncies
de la baixa del dret reconegut. Crida
l’atenció la resposta de la 1a tinent d’al-
calde, Clàudia Bellostes, que va adme-
tre que l’Ajuntament havia cobrat molt
deute, però no tot el que tocava. Refe-

rent als impagats de rebuts d’aigua,
també digué “que no es pot tallar l’ai-
gua perquè es un bé vital”.
    El grup d’Esquerra és partidari
d’efectuar la cobrança dels impostos i
taxes municipals quan toca. I donar a
conèixer, a tots els contribuents, els
períodes de recaptació corresponents
a l’exercici, prèvia aprovació dels pa-
drons, amb un calendari fiscal de co-
brances on quedi reflectit els períodes
de voluntària.
    En el primer Ple d’aquest mandat,
el 21 de juny, es va aprovar la periodi-
citat de les sessions del Ple que se
celebraran l’últim dijous de cada trimes-
tre, a les 21 hores a l’hivern (d’octubre
a març, ambdós inclosos) i a les 22
hores a l’estiu (d’abril a setembre, amb-
dós inclosos), i si fos festiu, el primer
dijous feiner. La retribució aprovada per
assistir als plens dels membres de la
corporació serà de 20 euros. El grup
de govern de CIU també va aprovar
una indemnització a favor de l’alcalde
Josep Regué de 750 euros mensuals,
és a dir 9.000 euros anuals. Els regi-
dors d’ERC vam votar en contra del
règim de dedicació dels membres po-
lítics, argumentant que el senyor
Regué –a més de ser i cobrar com a

jubilat–, després de ser nomenat alcal-
de, en el seu discurs deia que compli-
ria el punts bàsics del seu programa, i,
si no anem errats, aquest punt no hi
figurava. I, si no hi figurava!, no ente-
nem per què el sotmeté a la seva apro-
vació.
    Actuant d’aquesta manera, està i
estant enganyant al poble i repetint els
vicis del passat.
    Nosaltres vam demanar que reti-
ressin aquest punt de la seva apro-
vació.

Grup Municipal de Cubells

E



INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de setembre
SESSIONS DEL PLE

Ple ordinari (5 de setembre)

S’aprova la realització de funcions
de l’alcalde en règim de dedicació
parcial de 36 hores setmanals, així
com establir una retribució bruta
anual de 42.384,86 euros.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CIU)

S’aprova el reconeixement de crè-
dits núm. 2 de 2011 per un total de
151.681,14 euros.
A favor: 6 vots (ERC)
Abstencions: 4 vots (CIU)

S’aprova, per unanimitat, el reco-
neixement dels triennis d’alguns/es
empleats/empleades municipals.

S’aproven, per unanimitat, les se-
güents certificacions d’obra:
- Certificació núm. 4, per un import
de 58.424,71 euros corresponent a
l’obra “Ampliació i reforma del Cen-
tre d’Atenció Primària”, realitzada
per l’empresa Carrers i obres SL.
- Certificació núm. 1, per un import
de 19.994,13 euros corresponent a
l’obra “Espai transmissor del Tú-
mul-Dolmen de Seró”, realitzada
per l’empresa Construccions
Orgel·lia SL.
- Certificació núm. 1, per un im-
port de 29.868,52 euros correspo-
nent a l’obra “Xarxa d’abastament
d’aigua, dipòsit i sanejament a
Vall-llebrerola”, realitzada per
l’empresa Construccions Montsec
SCCL.
- Certificació núm. 2, per un import
de 55.849,81  corresponent a l’obra
“Espai transmissor del Túmul-Dol-
men de Seró”, realitzada per l’em-
presa Construccions Orgel·lia, SL.
- Certificació núm. 2, per un import
de 25.169,80 euros corresponent a
l’obra “Reforma i condicionament
interior de la Casa Consistorial
d’Artesa de Segre”, realitzada per
l’empresa Construccions Montsec
SCCL.

S’aprova, per unanimitat, sol·licitar
l’augment de subvenció per l’obra
“Pavimentació del C/ Bisbe
Bernaus, 2a fase”, inclosa al
PUOSC 2012.

S’acorda, per unanimitat, aprovar
inicialment la modificació puntual
Text refós del Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal, fitxa del sec-
tor S-VN-1, de Vernet.

S’acorda, per unanimitat, aprovar
inicialment els projectes següents:
- “Revestiment de camins d’accés
al nucli de Collfred” amb un pres-
supost d’execució per contracte
(PEC) de 85.030,49 euros.
- “Pavimentació del camí d’accés a
les Masies de Vall-llebrera” amb un
PEC de 25.389,89 euros.
- “Revestiment del camí de Cal
Canes i Cal Bertran del nucli de La
Vedrenya” amb un PEC de
59.517,37 euros.
- “Revestiment del camí de Cal
Malús del nucli de La Vedrenya”
amb un PEC de 21.417,21 euros.
- “Reforma i ampliació de la bàscu-
la municipal soterrada del nucli de
Colldelrat” amb un PEC de
52.321,65 euros.

S’aprova, per unanimitat, prorrogar
el contracte de prestació del servei
de Llar d’Infants, subscrit amb Ro-
ser Betriu Caubet, fins el dia 31 de
juliol de l’any 2012, amb efectes des
del dia 1 de setembre de 2011.

S’aprova, per unanimitat, prorrogar
el contracte de prestació del servei
de manteniment, neteja i vigilància
en les instal·lacions del pavelló
poliesportiu, subscrit amb Ricardo
Zamora Palacio, fins el dia 10 d’oc-
tubre de l’any 2012, amb efectes
des del dia 10 d’octubre de 2011.

S’aprova, per unanimitat, prorrogar
el contracte de prestació del servei
de gestió i funcionament de la Llar-
Residència per a gent gran, subs-
crit amb Centre Geriàtric del Pirineu

SL, fins el dia 30 de juny de l’any
2012, amb efectes des del dia 1 de
juliol de 2011.

S’aprova, per unanimitat, la Moció
per recolzar la commemoració de
la Diada Nacional de Catalunya,
així com col·locar en un lloc desta-
cat de la façana de l’Ajuntament, la
senyera estelada, perquè onegi
cada 10 i 11 de setembre, vigília i
Diada Nacional de Catalunya, com
a símbol de la voluntat democràti-
ca de recuperar els drets i llibertats
del poble de Catalunya.

APROVACIONS DEL MES

S’aprova la relació de factures,
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació que pugen la quantitat
de 324.425,94 euros.

S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per treure i col·locar planxes gal-
vanitzades, refer teulada, pavimen-
tar terra i arrebossar parets de la
cabana situada en la parcel·la 61,
del polígon 13, a Alentorn.
- Per picar parets de pedra per dei-
xar-la vista, apuntalament de forjat
per a la realització de treballs, ar-
rebossar pilars, canviar teules i bi-
gues puntuals i arreglar contorn
porta d’accés, a l’immoble situat al
C/ Carnisseries 8, a Artesa de
Segre.
- Per refer paret i col·locar porta
d’accés a l’immoble situat a la Ctra.
de Tremp 28, a Artesa de Segre.
- Per pintar la façana de l’immoble
situat al C/ Escoles 10, a Artesa de
Segre.
- Per reformar balcó de pati interior
de l’immoble situat a la Ctra. de
Ponts 62, a Artesa de Segre.
- Per arreglar la teulada amb arren-
cada i recollida de teules per a pos-
terior aprofitament, col·locació d’aï-
llament de 60 mm de gruix,
recol·locar teula i repassar laterals
amb morter de ciment, de la casa
Cal Castellà de Vall-llebrerola.
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S’aprova la concessió d’una llicèn-
cia ambiental per exercir l’activitat
d’un centre d’assistència primària,
a situar al C/ Àngel Guimerà 6, a
Artesa de Segre.

S’acorda la concessió d’una llicèn-
cia d’obertura d’establiment i acti-
vitat per dur a terme l’activitat d’una
explotació ramadera de producció
de garrins, situada al C/ Afores s/n,
a Vilves.

S’aprova l’autorització d’escomesa
d’aigua potable a l’edifici de 6 ha-

bitatges i 2 locals, situat al C/
Barcelona 1, cantonada C/ Eres, a
Artesa de Segre.

S’acorda concedir una subvenció
de 220 euros i dos trofeus al Club
de Tir Olímpic Antona per a la tira-
da al plat organitzada amb motiu
de la Festa Major.

INFORMES D’ALCALDIA

S’informa que el Consell de Go-
vern de la Generalitat ha aprovat

el Decret pel qual es constitueix
l’EMD (Entitat Municipal Descen-
tralitzada) de Baldomar.

Eva Maza i Batlle

NOTA
Queda pendent la informació del
Ple extraordinari del 26 de se-
tembre.

Dates a

recordar
Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a la seu de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre els dies 18 i 21 de novembre (cal anar-hi els dos
dies), podeu demanar hora a les oficines municipals perso-
nalment o per telèfon (973 40 00 13) a partir del 7 de no-
vembre.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 23 de novembre
Artesa de Segre: dimecres 23 de novembre (només en
casos molt justificats, que no puguin anar directament
a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes
(tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Festa dels 65
Atenció!!! Missatge important per tots els nascuts l’any 1946

que visquin o tinguin relació amb Artesa de Segre o la seva comarca

Si vols participar en la festa commemorativa dels 65 anys que durem a terme el proper 27 de
novembre, truca’ns per telèfon i t’informarem:
- Antònia Moles Arnau . . . . . . . . . .  973 40 02 31
- Carme Solanes Solé . . . . . . . . . .  973 40 07 33

T’ho passaràs molt bé!!!
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Jeroglífics
per David Fusté

PALANC-OCI

Si vols tornar a ser amic meu... Com et trobes?

SOLUCIONS
Jeroglífics
No facis l’indi (no, fa, c, is, l, in, d, i).
Estic sense ànims (és tic, sense a, ni, m, s).

negació

NOTA

100    is

50     in

500    I

TICTICTICTICTIC

E I O UE I O UE I O UE I O UE I O U

símbol químicsímbol químicsímbol químicsímbol químicsímbol químic

1000

símbol químicsímbol químicsímbol químicsímbol químicsímbol químic

HUMOR

La variant converteix Artesa en “lo Rebost del Montsec”

J.
 G

al
ce

ra
n



46  la Palanca

IMATGES D’AHIR

La canalla de la carretera de Tremp. 1957

asualment, hem parlat so-
vint d’aquesta carretera en
les darrers números. Con-

cretament, d’una creu de terme
davant de cal Bella, de les obres
de la Farinera, d’algunes de les
cases antigues, etc. Aquest mes,
però, parlarem del més interessant:
el paisatge humà, la gent d’aques-
ta carretera.
    Què podem dir que encara no
s’hagi escrit d’aquest indret? Doncs
que des dels anys 20 fins als anys
40, la majoria d’edificis des de cal
Perotxes fins a cal Pauleta es van
construir a la part solana (baixant
a l’esquerra). A l’obaga s’hi van fer
ben poques cases al principi. És avui
que, amb més mitjans d’aïllament,
s’ha construït a la banda dreta.
    Val a dir que era una barriada
molt ben avinguda. Hi havia bona
relació entre veïns. S’ajudaven i,
quan feien una festa o hi havia una
desgràcia, tots anaven a casa dels
altres. Amb aquest bon ambient, un
dia el Vicent, pare de la Paquita
Riera, que era el mosso del recader
Alemany, va dir: “Aquest barri
sembla la Barceloneta”. Aquest se-
nyor havia viscut molts anys a
Barcelona. La frase va caure en
gràcia i va córrer entre el veïnat.
Així, si a algú del carrer li pregun-

taven on vivia, contestava: “Jo visc
a la Barceloneta”. De fet, encara
avui ho diuen. Era tal la conscièn-
cia de barri, de cases dissemina-
des, que quan la noia de la casa
volia anar a comprar, deia: “Mare,
vaig a Artesa. Falta alguna cosa?”
    La imatge que avui ens han dei-
xat és del bateig de l’Alfredo
Francesca de cal Perotxes, el 1957,
davant la porta de l’església vella,
per on s’entrava a missa els diu-
menges. La portalada sencera sols
s’obria per les festes grans, com el
Corpus, la Setmana Santa, etc.
    En aquell temps, alguns concep-
tes de la religió eren més estrictes
que avui dia, tot i que l’essència és
la mateixa. En entrar a l’església,
les dones i les nenes (tal com
s’aprecia a la foto) havien de por-
tar el cap obert amb una mantelli-
na i els homes s’havien de desco-
brir si portaven boina o barret. Era
costum dels anys 40 i 50 besar la
mà del capellà, fins i tot pel carrer. I
per Setmana Santa, a més de fer
guàrdia per vetllar el Sant Crist dia
i nit, hi havia un moment de les ce-
lebracions en què la canalla amb
carraus “anàvem a matar jueus”, i
nosaltres enteníem que matàvem
dimonis. Eren temps més estrictes.
    Aquell bateig, pel que ens expli-

quen, va ser una festa molt sona-
da de la qual ja se’n parlava dies
abans. Es van tirar molts confits i,
com és natural, la canalla del car-
rer hi va anar massivament.
    La gent de la foto, d’esquerra a
dreta, són: el Joan Brescó, l’avi de
la casa i pare de la Montserrat (es-
posa de l’Arturo). Els nens: el Josep
Boher; el Miquel Oliva (es veu el
més grandet, devia tenir 7 anys),
recentment finat; el Jaume Jovell;
la Maribel Oliva; la Nuri Jové; la
Montserrat Jové; la M. Carme
Bàrcenas, que era la llevadora, ve-
ïna del carrer i sembla que porta la
criatura als braços; Mn. Francesc
Sabaté, al qual li agradava sortir a
totes les fotos; i el Josep Santacreu,
que era escolanet i ens assegura
que no havia tastat mai el vi de mis-
sa. A baix: el Vicenç Cases, la M.
Àngels Caminals, la Pepita Fons,
la Montserrat Francesca, el Josep
Francesca, la M. Àngels Farré,
l’Anna Francesca, el Josep Sangrà
i la M. Lluïsa Macià.
    És una foto entranyable d’un
temps i d’una gent, alguns dels
quals potser no s’han vist mai en
aquesta imatge.

Bartomeu Jové Serra
Foto cedida per Rosa Jové Rossell
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LA FOTO

L’Escola de Futbol Artesa-Ponts (EFAP) va presentar tots els seus equips per aquesta temporada el
passat dia 12 d’octubre al Camp de Futbol d’Artesa de Segre. (Foto: Agustí Cucurulls)


