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La Fira es queda
amb la meitat de
pressupost

Gran part de l’estalvi és
possible amb l’estrena del
Casal, que concentrarà la
majoria d’estands i actes
(pàgs. 22 a 24)

L’estiu s’omple d’actes i propostes
per als més petits

Curset de natació, taller de cuina i campus
de futbol, algunes de les propostes
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El pressupost de la Fira cau a la meitat

Mentre diversos actes de caire lúdic s’han
anat desenvolupant al llarg del juliol, es
prepara una nova edició de la Fira de Sant
Bartomeu amb un pressupost reduÏt a la
meitat, sobretot per l’aprofitament del Ca-
sal Cultural.

Fotos portada:
R. Giribet, M. Regué i M. Serret
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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

L’AGENDA

JUNY

JUNY

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 1: Tudor Sala, fill de Viorel i de Mariana
dia 4: Alba Mora i Ferré, filla de Lluís i de Núria
dia 7: Ba Songo, fill de Kassaum i de Mariana A.
dia 15: Aissa Diawara, filla de Barassa i de Fatroumata
dia 20: Elisenda Rey i Padullés, filla de Joel i d’Anabel

Defuncions:
dia 14: Emília Ros i Vila (99 anys), natural de Baro-
nia de Rialb
dia 23: Conxita Giribet i Cirera (76 anys), natural de
Lluçars

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 6: Maria Salud i Roca (87 anys), natural de
Vilanova de Meià

Dissabtes d’agost (fins al dia 18):
De 22h a 24h, a la Pl. Nació Catalana (Centre d’En-
titats Les Monges), Sardanes a la fresca. Organit-
za: Amics de la Sardana

4 d’agost:
A les 19:30h, al Camp Municipal d’Esports d’Artesa,
Homenatge a Jaume Campabadal amb un trian-
gular entre el Lleida Esportiu (2a B), CF Balaguer
(3a) i  CE Artesa (2a catalana)  (veure pàg. 36)

25 i 26 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu (veure pàg. 24)

10 de setembre:
A les 22h, a la Pl. Nació Catalana, Concert amb Cesk
Freixas. Aportació econòmica voluntària. Organitza:
Comissió 300 anys

11 de setembre:
Festa Nacional de Catalunya (a Artesa es preveu la
realització de la tradicional penjada de senyera a la
Roca del Cudós)
- Durant el dia, al pavelló poIiesportiu d’Artesa, IV
Cuniplec. Organitza: Associació de Comerç i Ser-
veis d’Artesa

FESTES MAJORS

Alentorn: 3, 4 i 5 d’agost
Tòrrec: 4 i 5 d’agost
Marcovau: 6 d’agost
Vall-llebrera: 11 i 12 d’agost

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 24,8°
Temperatura màxima: 38° (dia 28)
Temperatura mínima: 11º (dia 13)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 5 (dia 2)
Total precipitacions: 10 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 23,4°
Temperatura màxima: 39,6° (dia 28)
Temperatura mínima: 8,2º (dies 13 i 14)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 6,3 (dia 3)
Total precipitacions: 15,2 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 22,6°
Temperatura màxima: 37,9° (dia 28)
Temperatura mínima: 7,3º (dia 12)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 15,1 (dia 19)
Total precipitacions: 29,9 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 13 mm (dia 19)
Total precipitacions: 19 mm

Santa Maria de Meià: 13, 14 i 15 d’agost
Montsonís: 15 d’agost
Cubells: del 16 al 19 d’agost
Boada: 17 i 18 d’agost
Anya: 18 i 19 d’agost
Seró: 18 i 19 d’agost

Baldomar: 24, 25 i 26 d’agost
La Torre de Fluvià: 24, 25 i 26 d’agost
Gàrzola: 1 i 2 de setembre
Vilanova de Meià: del 7 a l’11 de setembre
Lluçars: 15 i 16 de setembre
Montargull: 22 i 23 de setembre
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EDITORIAL

Tancat per vacances
Aquest és el cartell que es veu al llarg de l’estiu a les portes de
molts establiments. Potser menys que en anys anteriors perquè,
tal com està la situació, hi ha gent que no està per fer vacances.
Altres, en canvi, han de fer “vacances” per força degut a la difi-
cultat per trobar feina.
    Si la memòria no ens enganya, per primera vegada en els
seus 30 anys d’història, La Palanca també tancarà per vacances
aquest mes d’agost. Ja ho vam explicar a començament d’any.
Aquesta nova etapa que hem encetat amb tota la revista a color té
una contrapartida: a l’agost no hi ha edició i en tot l’any ens propo-
sem fer 11 números. Això potser no agradarà a alguns lectors, però
les circumstàncies obliguen. Per una banda, ens trobàvem que els
responsables de la revista no podíem “desconnectar” ni tan sols
durant el mes d’agost. La raó més important, però, és econòmica.
    De les quatre institucions que ens venien donant suport eco-
nòmic, n’hi ha una que ja no ha tret convocatòria de subvenci-
ons, una altra que segurament ens donarà bastants menys di-
ners que l’any passat (que ja ens en va donar menys que l’ante-
rior), una tercera que encara no sabem quant ens donarà i, per
sort, l’Ajuntament d’Artesa ens ha mantingut la mateixa subven-
ció que els darrers anys. A això hi hem de sumar algunes baixes
de publicitat. Poques, però tot compta.
    No ens estem queixant, només faltaria. Simplement estem ex-
posant la situació en què ens trobem i som conscients que en els
moments que ens està tocant viure hi ha altres prioritats. Ja se
sap, la cultura sempre és la primera de rebre en temps de crisi,
però cal tenir en compte que també mou una part de l’economia.
    Si hem de ser fidels a la veritat, no sempre hem pogut complir
amb la nostra cita mensual, perquè en algunes ocasions i per
circumstàncies diverses ens hem vist obligats a reduir algun nú-
mero. Sense anar més lluny, l’any passat en vam publicar 11. La
diferència amb la nova situació és que ara es tracta d’un fet pro-
gramat per a un mes en concret, l’agost, des de bon principi.
    Aprofitem l’avinentesa per animar-vos a que us feu subscrip-
tors o bé que anuncieu el vostre comerç o servei a les nostres
pàgines. Així la revista podrà sobreviure a aquests temps de cin-
turons ben estrets. No patiu, però, que la supervivència està as-
segurada mentre hi hagi algú que tingui ganes de continuar, com
ha estat durant 30 anys. Només pot passar que hàgim de fer
això que està tan de moda però tan lleig que es fer retallades.
Esperem que no calgui.
    Us desitgem que acabeu de passar un bon estiu i que gaudiu,
si podeu, d’unes bones i de ben segur que merescudes vacan-
ces. La revista tornarà a sortir al mes de setembre, abans de la
Festa Major d’Artesa.
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NOTICIARI

El Túmul, a l’agost

Espai Transmissor del Túmul de Seró es podrà
visitar el tercer cap de setmana d’agost, quan hi
ha previst organitzar una jornada de portes ober-

tes coincidint amb la festa major del poble. Les obres
s’havien d’acabar al juny, tot i que es van retardar.

Accident laboral

U n treballador de la fàbrica de mobles Ros
va morir en un accident laboral el dijous
dia 19 de juliol. Els fets van tenir lloc poc

abans de les sis de la tarda quan, mentre estava
treballant, la víctima va ser aixafada per una mà-
quina de la fàbrica, en concret una premsadora
que s’utilitza en l’embalatge de mobles. Segons
van informar els Mossos d’Esquadra en un comu-
nicat, la víctima era un veí del municipi d’Agramunt
i tenia 57 anys d’edat. La policia catalana també
va informar que fins al lloc dels fets s’hi van des-
plaçar diversos efectius sanitaris, tot i que no van
poder salvar la vida de la víctima. Els serveis
d’emergències es van activar perquè en un pri-
mer moment es pensava que l’accident podia ha-
ver estat greu però no mortal.
    La fàbrica de mobles Ros és l’empresa del mu-
nicipi d’Artesa amb més treballadors i activitat de
negoci, amb vendes a tot l’Estat i exportacions a
diversos països europeus.

Reformen les piscines d’Artesa
Ajuntament ha invertit
18.000 euros en la refor-
ma de les piscines muni-

cipals, que s’ha fet tant per motius
de seguretat com per exigències de
la normativa actual de sanitat i ac-
cessibilitat. Per una banda, s’han
eliminat les rajoles de la piscina
gran i s’ha fressat, polit i pintat el
ciment. L’alcalde, Mingo Sabanés,
ha explicat que així s’ha eliminat el
perill de fer-se talls que hi havia fins
ara per culpa de les rajoles i ha re-
cordat que a la piscina petita tam-
poc n’hi ha.
Pel que fa a la piscina petita,
Sabanés ha afegit que per motius
d’higiene s’ha incrementat la fre-
qüència de renovació de l’aigua i
ara es fa cada dos o tres dies.
Les obres van endarrerir sis dies
l’obertura del recinte, fet que es va
notar especialment en el primer torn
del curs de natació, que es va veu-
re escurçat. L’obertura estava pre-
vista, com cada any, pel dissabte
dia 23 de juny, tot i que i es va ha-
ver de postposar fins al dia 29 per-
què s’estava acabant d’eixugar la

pintura. En aquest sentit, l’alcalde
ha negat que s’omplissin les pisci-
nes abans d’hora i que això hagi
provocat un deteriorament en la
pintura. “Hi ha uns puntets que amb
prou feines si es veuen, la pintura
està bé”, ha assegurat.
A banda del fons de la piscina, tam-
bé s’han fet reformes als lavabos i
al bar-restaurant. Als lavabos s’han
renovat els vestidors i s’han fet

obres a les dutxes i als WC per eli-
minar barreres arquitectòniques i
garantir l’accés als minusvàlids. Per
altra banda, al restaurant s’ha
remodelat la cuina, on s’havien re-
querit reformes per complir amb les
últimes normes de sanitat. Final-
ment, a la zona del bar també s’ha
hagut de fer modificacions a causa
de la normativa. Totes les obres han
anat a càrrec de l’Ajuntament.

L’

L’

 Les obres van retardar sis dies l’obertura del recinte
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Conferències de dues
artesenques a Àger

es arqueòlogues artesenques Anna Camats i
Eva Solanes van participar com a ponents en
la II Jornada d’Estudis Històrics i Patrimonials

de la Vall d’Àger i l’Alta Noguera, que es va celebrar a
Àger el 10 de juliol  organitzada per la Fundació Arnau
Mir de Tost. Enguany es titulava Del segle V al segle
X, territoris prepirinencs en transformació. Eva
Solanes va oferir una conferència sobre la Necròpolis
dels Palous, situada a Camarasa. A continuació, Anna
Camats, va parlar dels Morulls de Gerb.
    El programa el completava Jordina Sales, que va
fer la conferència inaugural, Javier Escuder, Oscar
Trullàs, Francesc Fité, Marta Sancho, Núria Nolasco i
Cristina Masvidal. La inauguració va anar a càrrec de
Josep Maria Farran, president de la fundació.

L

Neix un grup de consumidors ecològic
uit famílies i cases d’Artesa
i rodalies formen part des de
fa uns quatre mesos del pri-

mer grup de consumidors ecològic
de la zona. S’organitzen per fer co-
mandes de productes ecològics per
aconseguir-los a més bon preu, de
manera que surten només una mica
més cars que els convencionals. Les
comandes es fan en funció del tipus
d’aliments. Les hortalisses i les frui-
tes es demanen un cop a la setma-
na, les conserves ecològiques, una
vegada al mes, i els productes de gra,
llegums i farines, cada tres mesos.
    Tot i que ara ja s’obtenen bons
preus, els integrants del grup as-
seguren que “per anar bé hauríem
de ser 20 o 25”, de manera que
animen a les persones interessa-
des que s’hi afegeixin.

   El grup també busca la qualitat bi-
ològica, és a dir, aliments bons per a
la salut, i ecològica a nivell integral,
és a dir, que provinguin d’ecosiste-
mes amb una manera sostenibles de
treballar en tot el camí del camp a la
taula, tant pel que fa a materials
com en energies, per exemple. De
fet, el segell d’agricultura ecològi-
ca només garanteix una part
d’aquesta qualitat, que no s’han uti-
litzat productes de síntesi química. 
    Entre els objectius a llarg termi-
ni hi ha establir relacions entre per-
sones i col·lectius, des de la pagesia
fins al consumidor, i contribuir a can-
viar les dinàmiques socials per afa-
vorir la producció sostenible d’ali-
ments. Qui s’hi vulgui adherir pot
contactar amb avaclua@gmail.com
o al 682816192.

V

La Garbiana, un dels llocs on demanen co-
mandes
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NOTICIARI

Festa del Sagrat Cor al Castellot
ig centenar de persones van participar a la dar-
rera festa del Sagrat Cor, que va tenir lloc el
divendres dia 15 de juny. Aquesta celebració

és ja una tradició plenament consolidada, que se cele-
bra any rera any des que es va col·locar aquest monu-
ment al punt més alt de la població, al cim del Caste-
llot, a finals de la dècada dels anys 60.
    La festa no és apta per a dormilegues, ja que se
celebra a primera hora del matí. De fet, la idea és que,
ja que s’escau en dies feiners, els qui hi vulguin parti-
cipar ho puguin fer a pesar que després hagin d’anar a
treballar.
    Així, la cita comença amb una caminada que surt
del centre del poble a les 8 del matí. Des d’allà, enfila
el carrer Sant Jordi i puja fins al cim del Castellot. Un
cop a dalt, s’hi oficia una missa en honor al Sagrat Cor
i, a continuació, es reparteix esmorzar per a tots els
assistents, ja que cal recuperar forces després de la
pujada.
    L’acte compta amb la col·laboració dels Amics del
Castellot, un grup de veïns que s’encarrega durant tot
l’any de mantenir aquest entorn en bones condicions.

De fet, la festa del Sagrat Cor és una de les jornades
en què més llueix la feina que aquest grup de perso-
nes fa de manera silenciosa i desinteressada durant
tot l’any.
    Alguns dels fruits de la seva tasca són les zones
enjardinades o els serveis, com la portada d’aigua, dels
quals es pot gaudir als peus del Sagrat Cor.

M

Sopar dels 30 anys

Els catastrofistes, basant-se en una suposada profecia maia, van dir que la fi del món seria l’any 2012. En veure que
l’havien cagat, van dir que era perquè el calendari dels antics maies va diferent del nostre. Pobrets, no en tenen ni puta
idea.
    Aquesta i només aquesta és l’autèntica veritat: la fi del món REALMENT estava prevista pel 2012, els maies no
s’equivocaven pas. I per què? Doncs perquè el Destí, amb la crueltat que el caracteritza, pensava que a l’acabar la
tercera dècada de vida, la generació més perfecta que ha viscut mai a la capa de la terra perdria la joventut, l’encant i
la força i, en definitiva, el planeta sencer deixaria de tenir sentit.
    Però res més lluny de la realitat, estem més majos que mai!
    Així que proposem un sopar per celebrar que el nostre salero, garbo i simpatia han canviat el curs del destí i han
salvat la humanitat.
    Deixem passar l’estiu, les vacances, les festes majors i el que faci falta, a més així donem temps als més tardaners
perquè arribin també a la trentena, i ens veiem el 17 de novembre. El lloc que tindrà la sort de ser l’escenari d’aquesta
trobada històrica, el concretarem més endavant.
    Per assistir-hi, poseu-vos en contacte amb:

 635935548 Íngrid
 660010763 Carles

Enguany, la festa va tenir lloc el 15 de juny
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NOTICIARI

Petits cuiners i alimentació saludable
n total de 14 nens i nenes d’entre 8 i 12 anys
van participar al primer el taller de cuina infantil
organitzat per l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)

d’Artesa amb la col·laboració les Artesenques Actives,
l’AMPA de l’Escola Els Planells i l’Ajuntament. Al llarg
de cinc sessions de dues hores diàries, repartides entre
el 16 i el 20 de juliol, van aprendre consells bàsics
d’alimentació saludable i van prepararar cada dia un
menú equilibrat sota les indicacions de personal del
CAP, mares de l’escola i sòcies de les Artesenques.
Després, s’ho van poder endur a casa.
    L’objectiu és que els infants incorporin a la dieta
aliments als quals habitualment són més reacis, com
peix o verdures, animats pel fet d’haver elaborat ells
mateixos els plats. A més, l’organització vol donar
continuïtat al taller amb un concurs infantil de receptes
de cuina.
    Els nens i nenes, tant els qui van participar al curs
com la resta, poden fer arribar les seves propostes al
CAP. Després, s’editaran fitxes amb les receptes. La
idea és fer un concurs com el de cuina del Montsec,
tot i que no està previst fer cap llibre.

U

Horari de l’Escola Els Planells per al curs 2012-2013

La Direcció de l’Escola Els Planells informa a totes les famílies amb nens i nenes escola-
ritzats en el centre que l’horari per al curs 2012-2013 serà l’horari marc del Departament
d’Ensenyament; és a dir, de 9h a 12:30h, al matí, i de 15h a 16:30h, a la tarda.

Els tallers eren teòrics i pràctics
El curs va comptar amb 14 participants
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MUNICIPIS

Ramon Bernaus presenta un nou llibre
l 14 de juliol va tenir lloc a la
sala d’actes de l’Ajuntament
de Vilanova de Meià la pre-

sentació del llibre Àlies lo Nasses i
altres narracions, de l’historiador de
casa nostra Ramon Bernaus
Santacreu.
    L’acte fou presidit per l’alcalde de
la vila, Xavier Terré, el propietari de
l’empresa Consist d’Agramunt i
gran amic del Ramon, Joan Llurba,
Ferran Sánchez, historiador i com-
pany de relats, històries i algun que
altre llibre escrit en comú amb el
Ramon, i el mateix Bernaus, qui
explicà als assistents quelcom més
que les narracions que conté
aquesta nova obra. En cada torn
de paraula, tots afalagaren la cons-
tància, l’esforç i l’interès que l’au-
tor posa en tots els seus treballs.
    El llibre relata onze historietes
ambientades en aquesta zona de
la Coma de Meià. Durant la presen-
tació, també es projectaren imatges
de l’antigor i relacionades amb pe-
tits detalls de cadascuna d’aques-

E

tes narracions, com l’antic mapa de
la Vall de Meià, la campana Dou, la
imatge del vell Sant Crist, creus de
terme de les quals en sorgeix la lle-
genda de la Creu dels Prats...
    La presentació fou tot un èxit,

moltes felicitats Ramon per aquest
nou treball. Els lectors que ho de-
sitgin poden adquirir aquest llibre a
l’Ajuntament de Vilanova de Meià.

Text i fotos: Iolanda Masanés

Setmana Cultural a Santa Maria de Meià

El Centre Cultural de Santa Maria de Meià organitza la vuitena Setmana Cultural del 9 al 12 d’agost.
El primer acte és un cafè concert amb Joan Baró el dijous dia 9 a les 22.30 hores a la plaça Jalpí.
Divendres dia 10 hi ha un campionat de ping-pong a les 17.30 hores a la plaça Jalpí i Cinema a la
fresca a les 22.30 hores a la Placeta. Dissabte dia 11 tindrà lloc una xerrada sobre la dieta mediter-
rània a càrrec de la doctora Mercè Albareda, del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’hospital
Moisès Broggi, a les 18 hores a l’església. A les 22.30, el grup de ball Rocío de Luna actuarà a la
plaça Jalpí. Diumenge dia 12 a les 22.30 hores el Mag Jordan Bosco oferirà un espectacle a la
plaça Japí. Durant tots els dies, es podrà visitar l’exposició de pintura i poesia de Rosa Mª Arrazola
a la sala del Centre Cultural.

                             Centre Cultural de Santa Maria de Meià

El llibre es va presentar el dia 14 de juliol
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La Coma de Meià visita Barcelona
Associació de dones la
Coma de Meià va organit-
zar una sortida a

Barcelona el dijous 31 de maig,
amb una bona assistència de sòci-
es. El matí va ser de caire cultural:
vam visitar CaixaFòrum, amb ex-
plicació guiada de tot el que ha re-
presentat l’edifici actual, que havia
estat una fabrica tèxtil, amb el pas
dels anys. Després, vam visitar l’ex-
posició Goya: llums i ombres, amb
les respectives explicacions de ca-
dascun dels meravellosos quadres.
En acabar vam anar a Les Arenes,
ara un centre comercial. Després
de rodar i veure la magnífica pano-
ràmica de la ciutat des de la terras-
sa del centre, vam anar a recupe-
rar forces amb un bon dinar i vam
fer una llarga sobretaula fins a
l’hora d’emprendre el camí cap al
Molino, on vàrem passar una di-
vertida  tarda plena d’espectacle,

L’

musica, ball i alguna que altra
sorpresa. Així, vam concloure un
dia que va ser molt calorós però

molt ben aprofitat. Fins a la pròxi-
ma...

Dolors Puigcernau

Subscriu-te a La Palanca,
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca

Si vols rebre cada mes la revista a casa,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)

o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
i nosaltres ja ens posarem en contacte.

Una de les parades va ser al Molino



la Palanca  15

LA NOGUERA

Accident de parapent
El 19 de juliol una dona de 38 anys va patir un traumatisme
careoencefàlic i una possible lesió cervical en caure d’uns
50 metres mentre practicava parapent a Àger. La dona va
ser evacuada d’urgència a l’Hospital Arnau de Vilanova.

Escorxador de Balaguer
Després que l’empresa Noguera Escorxadors, SL va deci-
dir tancar les portes de l’escorxador de Balaguer i que es
creés una cooperativa per gestionar-ne el funcionament (ve-
geu la Palanca del mes d’abril), s’ha sabut que s’està bus-
cant finançament per poder modernitzar les instal·lacions i
adequar-lo així a la normativa sanitària actual.

Bellcaire amplia l’escola bressol
Després del curs escolar, han començat les obres d’ampli-
ació i reforma de l’escola bressol Sol Solet de Bellcaire
d’Urgell, per tal d’arribar a poder atendre 41 infants de 0 a 3
anys, podent oferir també servei de menjador. Es preveu
que quan comenci el nou curs ja estigui tot a punt.

Projecte Jova
Jova és un projecte que ha començat aquest estiu per als
joves de 14 a 17 anys i impulsat per l’Oficina Jove de la
Noguera, oferint-los la possibilitat de fer una activitat de
voluntariat durant l’estiu al servei del seu poble. Les tas-
ques són diferents per cada municipi: ordenar punts de lec-
tura, ensenyar les noves tecnologies a la gent gran, netejar
zones verdes, etc. Aquest any hi participen els municipis
de: Albesa, Algerri, les Avellanes, Baronia de Rialb, Bellcaire
d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Castelló de Farfanya, Gerb, Ivars
de Noguera, Menàrguens, Montgai, Os de Balaguer,
Penelles, Ponts, Tartareu, Térmens, Tiurana, Torrelameu i
Vallfogona de Balaguer. Està previst que els joves que ha-
gin participat en aquest projecte gaudeixin d’una sortida
conjunta a PortAventura el dia 29 d’agost.

Protegeixen el Romeral
L’Ajuntament d’Albesa ha fet instal·lar una coberta per a
protegir el jaciment arqueològic del Romeral. Coincidint amb

el 50è aniversari del descobriment del jaciment, s’ha deci-
dit fer-hi aquesta actuació, juntament amb la museïtzació
del jaciment.

I Torneig Internacional Futbol Sala
La primera setmana de juliol va tenir lloc a Àger la primera
edició del Torneig Internacional de Futbol Sala d’Àger, or-
ganitzat per l’Àger Deportiu Montsec, amb la col·laboració
dels Ajuntaments d’Àger, Balaguer i Os de Balaguer. En el
torneig hi van participar uns 170 jugadors i amb la participa-
ció d’uns 170 jugadors, i segons els organitzadors, es van
poder veure grans partits i els assistents van poder gaudir
de jugadors amb excel·lent nivell.
Els guanyadors en la categoria d’infantil van ser la Selecció
de la Catalunya Central, i en la categoria d’alevins, el FC
Barcelona.

Transsegre
El cap de setmana del 7 i 8 de juliol va tenir lloc a Balaguer
la 28 Edició de la Transsegre. Un total de 298 barques ca-
solanes van fer la ruta tradicional del dissabte fins a Sant
Llorenç de Montgai. El diumenge, van ser 250 les naus su-
pervivents les que van fer el viatge de tornada. Els guanya-
dors de la Transsegre d’enguany van ser els tripulants de la
barca Maria, seguits pels Trujans 13 i pels Volats. Pel que
fa al premi a l’embarcació més original, se l’ha va endur
el Vaixell de paper, seguit pels Volats i els Vikings. 

Lo Festeto
El dissabte 14 de juliol Ponts va organitzar la 25a. edició de
Lo Festeto, organitzada pel grup de dimonis Sofre. Unes
3.000 persones van prendre part en els actes festius. Al
matí, es va organitzar un taller de forques demoníaques. A
la tarda, una xocolatada i l’escuma per als infants, amb l’ac-
tuació dels Castellers de Solsona i dels Gegants de Ponts.
Finalment, a la nit es va dur a terme el correfoc i la cercavila
a càrrec dels grallers d’Oliana i els Bombollers de Cervera.

Anna M. Vilanova

Presenten el llibre ‘Corba de foc. El cap de pont
de Balaguer’

l Museu de la Noguera de
Balaguer va acollir el pas-
sat 19 de juliol la presen-

tació del llibre ‘Corba de foc. El
cap de pont de Balaguer’, escrit
per professors de secundària i
dirigit a alumnes de batxillerat.
Entre les autores, hi ha la histori-
adora i arqueòloga artesenca Eva
Solanes i Potrony.
    Es tracta d’un llibre que repas-
sa els principals episodis de la
Guerra Civil des d’un punt de vis-

ta local, amb testimonis, docu-
ments i fets succeïts a Balaguer i
comarca i que convida als joves
estudiants a fer una reflexió i anà-
lisi sobre uns fets que han mar-
cat la nostra història. També inci-
deix en la necessitat de recupe-
rar la memòria històrica per recor-
dar els oblidats pel bàndol gua-
nyador de la guerra i per com-
prendre millor el present.
    A l’acte de presentació hi va
participar l’alcalde de Balaguer,

E

Josep Maria Roigé, el director del
Memorial Democràtic, Jordi Palou-
Loverdos, i Eva Solanes.
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de juliol

Biblioteca  Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 28

25730 ARTESA DE SEGRE
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat

Tel: 973400754

ADULTS
Jo confesso. Jaume Cabré. Ed.
Proa.
És una llarga carta d’amor d’algú
que ha hagut de jugar sol durant
molts anys, entre llibres vells i se-
crets inconfessats; d’algú que ha
estimat de manera incondicional;
d’algú que se sent culpable d’una
mort violenta i d’algú que no entén
el mal que recorre la història d’Oc-
cident.

Aleph. Paulo Coelho. Ed. Proa.
Cada final ens dóna l’oportunitat de
tornar a néixer. Decidir. Canviar.
Descobrir. Creure. Despertar-se.
Connectar de nou amb el món. Tots
podem tornar a començar. Aleph és
un viatge que transforma la vida.

Un creuer fora de sèrie. Sílvia So-
ler. Ed. Columna.
Si sou dels que us apunteu a un
creuer cada estiu, riureu molt. I si
sou dels que no us hi apuntaríeu

per res del món, riureu més.

Neu. Orhan Pamuk. Premi  Nobel
de literatura. Ed. Bromera.
Després d’anys d’exili polític, un
poeta de mitjana edat torna a
Istanbul per assistir l’enterrament
de la seva mare. Al cap de poc
temps d’arribar...

El mapa i el territori. Michel
Houellebecq. Ed. Anagrama-
Empúries.
Houellebecq és un dels grans de
la literatura contemporània. Retra-
tista lúcid i diabòlicament cínic de
la nostra societat, punyent i provo-
cador.

L’home que volia ser valent.
Nicholas Evans. Ed. Edicions 62.
Es tracta d’un llibre si més no dra-
màtic, però a la vegada càlid. Una
calidesa que tracta sobre la valen-
tia, de com un nen s’ha de fer un
home per poder fer front al seu pre-
sent i de com un home no deixa de
ser nen i ha de seguir lluitant con-
tra el seu passat.

Ombres en la nit. Ferran Torrent.
Ed. Columna.
Història trepidant que narra una tra-
ma d’espionatge a l’Europa dels
anys 40

CONEIXEMENTS INFANTILS
Celíaca? Quina paraula tan estra-
nya! Com explicar de manera
amena i divertida la celiaquia als
nens i als pares. Laura Murtra i
Marta Blanch.
Explica de manera amena i rigoro-
sa que és la celiaquia, com es di-
agnostica, la seva freqüència, la
predisposició genètica, perquè els
celíacs no poden menjar determi-
nats aliments, quines normes bàsi-
ques han de seguir a la cuina de
casa.

ACTIVITATS BIBLIOTECA

Reunió Club de Lectura de la Biblioteca – 5 de setembre
Aquest estiu llegim un llibre de l’escriptor japonès Haruki Murakami,
“1Q84”. Si esteu interessats a participar, passeu per la biblioteca i
us informarem.

HORARI ESTIU
DEL 15 DE JUNY FINS AL 15 DE

SETEMBRE HORARI D’ESTIU

Matins : dimarts, dimecres, dijous i di-
vendres
Tarda: dilluns

Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals

Servei d’internet i multimèdia
Conexió wifi
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EL CAP INFORMA

Els beneficis de fer exercici
eriòdicament apareixen
nous estudis que ens par-
len dels beneficis de l’exer-

cici. Caminar millora la irrigació del
cervell, és beneficiós per la pròsta-
ta, és preventiu de les feridures, de
l’Alzheimer, de les varius, alleuge-
ra els símptomes de la menopau-
sa, millora les lumbàlgies, ajuda a
mantenir el pes i incrementa el ren-
diment escolar.
    L’activitat física lleu o moderada
millora el sistema immunitari i re-
dueix la duració dels refredats.
També millora l’estat emocional,

mental, evita l’aïllament social i aug-
menta el benestar. Augmenten els
beneficis si caminem a l’aire lliure,
a bon pas i utilitzem el podòmetre,
que ens estimula per caminar a
més ritme i durant més temps.
    Caminar és un exercici senzill,
barat, que podem fer en qualsevol
lloc i que pot fer tothom. Caminar
45 minuts, si convé dividits en di-
versos períodes, quatre o més dies
a la setmana, supera en beneficis
la majoria de medicaments.
    Un programa de caminades s’ha
de mantenir al menys durant 16

P setmanes, i millor si podem incor-
porar-lo a la vida quotidiana. Per tot
això, us convidem a acompanyar-
nos a la caminada de la Fira de
Sant Bartomeu, que tindrà lloc el
dissabte dia 25 d’agost a les 8 del
matí. Cal inscriure’s a l’Ajuntament
i en arribar, tindreu un refrigeri. A
més, hi ha un obsequi pels primers
300 inscrits. Es pot fer caminant,
corrent o en bicicleta.

revista @ la la la la lapalanca palanca palanca palanca palanca . cat
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Elisenda Roca, periodista

A quest mes conver-
sem amb Elisenda
Roca, una de les pe-

riodistes més polivalents i
destacades del nostre país.
L’Elisenda té vincles amb la
nostra terra perquè els seus
pares viuen a Montsonís ja
fa anys i a ella la podem veu-
re aquí els estius i alguns
caps de setmana.

Li agrada que la gent en-
cara la recordi com la pre-
sentadora de Cifras y
Letras?
Aquell concurs va ser un
dels grans èxits de la televi-
sió espanyola de tots els
temps. Estic molt satisfeta
d’haver-hi participat, érem
un gran equip i fèiem un pro-
grama magnífic. L’èxit es
basava en tres claus: la di-
nàmica del joc era clara i fà-
cil, tenia ritme i s’hi podia
participar des de casa. Els
concursos televisius basats
en aquestes premisses tenen l’èxit
assegurat, actualment en tenim un
gran exemple amb “El gran dictat”
de TV3.

Cifras y Letras va desaparèixer
de forma sobtada quan estava a
la cresta de l’ona. Què va passar?
Vam estar en antena durant 6 anys
i, fins i tot, vam fer una versió júnior
a l’estiu que funcionava molt bé.
Quan el PP va guanyar les elecci-
ons de 1996, va entrar a TVE eli-
minant tot el que sonava a èxit de
l’anterior govern, sense valorar la
qualitat i l’audiència. Així de trist i
senzill. A la televisió pública fran-
cesa aquest programa porta en
antena més de trenta anys, amb
diferents presentadors, esclar.

La seva trajectòria abasta mitjans
com la ràdio, la televisió i la prem-
sa escrita. Amb quin es queda?
Mai m’ha agradat posar-me límits
ni etiquetes, m’he adaptat als temps

i als mitjans on hi havia feina. Actu-
alment sóc una “multitasques”. Vaig
començar a Ràdio Joventut als dis-
set anys. He presentat i dirigit
magazines de ràdio, de tele, con-
cursos, programes de debat polí-

tic, programes que t’absorbeixen
tant, que no em deixaven temps per
a res més. Ara col·laboro a 8TV al
programa del Josep Cuní, al domi-
nical del diari ARA, a la revista Des-
cobrir Catalunya i aquest estiu em
sentireu a “El Món a Rac 1” amb la
secció “Manual de supervivència
domèstica”.

De tots els personatges que ha
entrevistat durant la seva car-

rera periodística, quins li
han impressionat més?
He tingut l’ocasió d’entrevis-
tar centenars de personali-
tats de diferents àmbits i orí-
gens. La gent més important
no acostuma a ser vanitosa
ni distant, són persones in-
teressants de qui pots apren-
dre lliçons de vida. Vicent
Ferrer és el que més em va
colpir, traspuava bondat, se’l
veia un home sacrificat i ge-
nerós. Joan Oró era un cien-
tífic creient i explicava que on
no arriba la ciència, arriba la
fe. També la il·lustradora
Marta Capdevila, una dona
sorda oralista que reivindica
que els sords aprenguin a
parlar perquè no són pas
muts. Una de les fites de les
quals em sento més orgullo-
sa és quan, per celebrar els
500 programes de La Tarda
a BTV, vam poder reunir als
fins aleshores 4 alcaldes de
Barcelona de la democràcia

(Serra, Maragall, Clos i Hereu).
Vam poder repassar la història de
la Barcelona pre i post-olímpica i,
malgrat que avui dia la classe polí-
tica està en entredit, són personat-
ges que quan recordaven els seus
inicis polítics ho feien amb els ulls
d’aquells joves idealistes que van
créixer sense democràcia.

Enllaçant amb el tema de la clas-
se política, que opina de l’actual
crisi social, econòmica i política
en la qual estem immersos?
Crec que la majoria dels nostres
governants estan donant a la ciu-
tadania una imatge de mediocritat
i incompetència. La sensació és
que estan paralitzats, que no saben
avançar i només es preocupen per
conservar la cadira. Dóna la sen-
sació que es volen carregar l’estat
del benestar. I els ciutadans hem
de recuperar els valors de l’esforç,
el treball i l’estalvi, hem de buscar
solucions per arreglar primer els

“La societat actual és
poc reflexiva, anem a
cop de tuit”
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problemes i dificultats que tenim
cadascú a casa, hem d’aprendre a
compartir, a reinventar-nos, bus-
cant noves sortides professionals i
hem de deixar de ser uns mesells
recuperant l’esperit crític.

El periodisme en general també
viu la seva crisi particular, tant
per la irrupció d’internet que
sembla que ha d’enfonsar la res-
ta de mitjans, com pel periodis-
me escombraria que s’apodera
de les audiències...
El cert és que la crisi econòmica ha
perjudicat molts mitjans que han
vist com baixava la publicitat, un
dels puntals que sustenta el nego-
ci periodístic. Hi ha diaris en paper
que han tancat o estan a punt de
fer-ho. També vivim una època en
què la societat és poc reflexiva,
anem a cop de tuit, a cop de titular,
molta gent és incapaç de concen-
trar-se per llegir un article elaborat,
i en general ens creiem tot el que
llegim i veiem a la xarxa. Després
hi ha la manca de rigor, molts peri-
odistes han deixat de banda el codi
deontològic i han confós el perio-
disme amb la xafarderia, en busca
de l’audiència a qualsevol preu. Hi
ha informatius que semblen progra-
mes de crònica negra i rosa.

Ara fa de tertuliana amb el Cuní
a 8TV...
Participo al seu programa els di-
jous. El Josep és un excel·lent pro-
fessional que va fer un pas valent:

sempre s’ha viscut el teatre amb
passió. Els meus pares són grans
actors i directors i ens han trans-
mès als fills la seva afició per l’art
escènic. Vaig dirigir “Misteriós as-
sassinat a Manhattan” al Teatre
Tívoli de Barcelona, amb actors
com Pep Ferrer, Àlex Casanovas i
Montse Guallar. Va ser una experi-
ència fantàstica que no descarto re-
petir en un futur.

Una periodista professional com
vostè, què n’opina, de publicaci-
ons locals com La Palanca, fe-
tes per gent amateur i amb pocs
mitjans?
Revistes com La Palanca són ne-
cessàries per la proximitat, l’interès
i la complicitat que s’estableix amb
la població, en aquest cas, d’Artesa
de Segre i d’altres pobles veïns. La
falta de recursos econòmics no s’ha
de notar si no falten les ganes i l’em-
penta de l’equip que ho tira enda-
vant, tot i que seria bo reivindicar
la fantàstica feina de les persones
que s’hi dediquen i que tingués un
reconeixement que es traduís en
una inversió més generosa.

Amb què es queda: el tragí de
Barcelona o la tranquil·litat de
Montsonís?
Són dos móns diferents, però que es
complementen molt bé. Montsonís i
Artesa són la terra adoptiva dels
meus pares, hi ha una gent molt cor-
dial, participativa i entusiasta, que
aprecien la cultura i la practiquen. Hi
estic molt a gust i m’agrada el pai-
satge, l’amabilitat de la gent i la con-
nexió social que hi ha.

Miquel Regué i Gili

deixar la seguretat de TV3
per anar a una cadena
jove i amb menys mitjans
que la pública, on ha acon-
seguit donar un tomb a la
graella i convertir el seu
programa informatiu en un
referent.

Darrerament s’ha desta-
pat com a escriptora de
llibres d’èxit...
Vaig escriure el meu primer llibre
infantil el 2001: “M’expliques un
conte?”. Després, amb la ginecò-
loga Carlota Basil, vaig escriure
“Serem pares” que ja va per la se-
tena edició, una guia pràctica i
completíssima per l’embaràs, part
i pospart destinada als futurs pares.
Amb en Pau Vidal, vaig publicar

“Joc de Paraules”, basat en el con-
curs del mateix nom que vam pre-
sentar a BTV. Actualment tinc un
projecte molt engrescador: una col·-
lecció per a nens i nenes a partir
de 5 anys per millorar els compor-
taments i actituds infantils. El pri-

mer és “Fora mal-
sons!” i al setembre
sortirà “No som els
tres porquets”. I el
2013 publicaré un
llibre juvenil d’aven-
tures i suspens, ins-
pirat en un poble
amb encant molt
proper a nosaltres...

Un altre dels
camps que ha ex-
plorat és la direc-
ció teatral. Com li
va anar?
A casa meva des de

“El 2013 publicaré un
llibre juvenil d’aventu-
res i suspens, inspirat
en un poble amb en-
cant molt proper a no-
saltres...”

Elisenda Roca presentant Cifras y Letras als anys 1990
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El pressupost de la Fira cau a la meitat
L’estalvi és possible amb l’estrena del Casal Cultural, on hi haurà la majoria d’estands

a Fira de Sant Bartomeu
d’aquest any està marcada
per la dràstica reducció

pressupostària. La dotació ha cai-
gut a la meitat respecte l’any pas-
sat, d’uns 60.000 a uns 30.000
euros. Per quadrar els números,
l’Ajuntament ha optat per reubicar
el gruix d’activitats i prescindir de
la carpa on els darrers anys s’havi-
en situat els estands dels comer-
ços, fet que suposa un estalvi d’uns
15.000 euros. Tant els estands dels
vins, olis, cafè, degustacions i in-
formació com els dels comerciants,
es traslladaran a l’interior del Ca-
sal Cultural. De fet, el canvi d’es-
pais convertirà la fira en l’estrena
del Casal.
    Concretament, els estands dels
comerciants se situaran a la sala
polivalent i la resta, al vestíbul. Les
dependències de les plantes supe-
riors no s’utilitzaran i romandran
tancades. Així mateix, ja que es
posa en servei el Casal, també s’hi
desenvoluparan moltes de les acti-
vitats de la fira, com xerrades o
degustacions, que es faran a la
Sala d’Actes enlloc del Centre d’En-
titats.
    Als espais exteriors també hi
haurà canvis, i moltes de les activi-
tats es desplaçaran per acostar-les
al Casal, que, de fet, es convertirà
en el centre neuràlgic de la fira. Un
dels canvis més vistosos serà el de
la paella, que enlloc de cuinar-se i

repartir-se al carrer Tarragona, es
prepararà a l’encreuament entre els
carrers Mallorca i Mare de Déu del
Pla, on també es repartirà. El bar
de la Fira també es trasllada, del
costat de l’Ajuntament al costat del
casal, al mateix carrer Tarragona.
Així mateix, es reubicaran les tau-
les i cadires del voltant de la plaça
i es concentraran a la part més pro-
pera al Casal i a l’avinguda Maria
Anzizu.
    Pel que fa a les activitats, la ma-
joria es concentraran a la sala d’ac-
tes del Casal, que acollirà les xer-
rades, demostracions i concursos
centrats en la carn de conill, els for-

matges o els vins. La trobada d’in-
tercanvis del diumenge al matí tam-
bé es farà al Casal, tot i que no a la
sala d’actes, sinó als baixos de la
Biblioteca.
    Tot i la davallada pressupostària,
enguany hi ha una bona notícia pel
que fa als estands dedicats al vi, i
és que recuperen la representació
de la Cooperativa d’Artesa, que
l’any passat no hi era. També hi
seran Vins Galceran i Vinya l’He-
reu, entre altres. Al costat dels vins
hi haurà Olis Macià i Cafès Roma,
mentre que l’estand de degustació
oferirà la varietat de productes ha-
bitual.

L

 La meitat de l’estalvi s’aconsegueix traslladant estands al Casal

La paella es cuinarà i repartirà al carrer Mare de Déu del Pla, darrera el Casal, a diferència dels últims anys.
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La reducció pressupostària es no-
tarà també al programa, que man-
té la majoria dels plats forts de cada
any però perd actes complementa-
ris. Algunes de les baixes són la
cercavila, el Desfilcan, el concurs
de pintura ràpida o la concentració
de vehicles antics, tot i que aques-
ta és previst que tingui lloc a l’octu-
bre. Tampoc repetirà una de les
novetats de l’any passat, la ruta vir-
tual pels cellers de la Denominació
d’Origen Costers del Segre.
    Un altre dels que desapareix del
programa és la cuina del meló, tot i
que en aquest cas té substitut, la
cuina del formatge, a càrrec de la
Formatgeria de Tòrrec. En concret,
es faran xerrades, demostracions i
degustacions tant dissabte com diu-
menge. Entre les apostes fortes
dels darrers anys hi ha la carn de
conill, que enguany repeteix tant la
jornada com el concurs, les bases
del qual ja es poden consultar a
l’Ajuntament.
    El clàssic que no faltarà és el
concurs de productes estranys, que
estaran exposats als baixos de
l’Ajuntament, el mateix indret on es
podran veure les obres participants
al concurs de fotografia.
    Així mateix, el CAP torna a orga-
nitzar la caminada de la fira, que
sortirà dissabte a les vuit del matí i
que compta amb activitats comple-
mentàries a càrrec del Gimnàs Altis.
La cita més multitudinària, la Festa
del Vi del dissabte a la nit, també
conserva el format, tot i que les tau-
les se situaran més a prop del ca-
sal i no davant de l’Ajuntament. Les
degustacions s’hauran de recollir a
dins de l’edifici.
    Un altre dels actes que més mo-
viment de persones genera, la tro-
bada de puntaires, també repetirà.
En aquest cas, per motius d’espai i
organització, la ubicació es manté
com en les anteriors edicions, al
carrer Sant Cosme i Sant Damià, ja
que resulta la més pràctica per no
interferir en el desenvolupament de
la fira i també per comoditat de l’or-
ganització i les participants a l’acte.
    Pel que fa a les parades d’arte-
sania, encara no s’ha confirmat la

xifra exacta d’assis-
tents, tot i que les
previsions apunten
que seran un cente-
nar, si fa no fa les
mateixes que en els
anys anteriors. Tam-
bé repetiran els ex-
positors de maqui-
nària i vehicles, que
es continuen situant
a la zona del carrer
Balmes. La cita es-
portiva del Trofeu
Fira del Meló de Fut-
bol, un any més, tin-
drà lloc diumenge a
la tarda al Camp
d’Esports.
    A nivell protocol·-
lari, destaca la su-
pressió de l’acte de
cloenda, mentre que
la inauguració tindrà
lloc dissabte a dos quarts de dotze
del matí i a continuació hi haurà el
dinar d’autoritats, que es farà al Ca-
sal. La fira es tancarà amb l’entrega
de trofeus diumenge a les vuit del
vespre.
    A banda de l’estalvi de 15.000
euros en la carpa, la segona parti-
da més destacada és la supressió
dels 5.000 euros que es destina-
ven a publicitat en mitjans de co-
municació. La reducció de despe-
sa es completa amb la reducció del

nombre de racions de paella, ja que
l’any passat no es van repartir to-
tes. Així, en aquesta edició es limi-
taran a 500, per garantir que tota la
paella que es cuini es repartirà. Els
tiquets costaran 3,5 euros.
    Alguns dels altres preus són 1
euro per participar al tast de vins, 1
euro per fer-ho a la cuina del for-
matge i 8 euros el tiquet de degus-
tacions. Així mateix, es cobraran
0,5 euros per la copa, tot i que es
recuperaran si es torna.

Enguany hi tornarà a haver dues parades de melons
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Enganxa’t a la fira: Sortida popular
CAP, 8h
Pot participar-hi tothom caminant, corrent o en bicicleta.
Abans de començar i a l’acabar es faran escalfaments i
estiraments dirigits. A l’arribada s’oferirà un petit refrigeri
i hi haurà un obsequi per cada participant
Organitza: Àrea Bàsica de Salut d’Artesa de Segre
Col·labora: Club Esportiu Altis
Cal inscriure’s a l’Ajuntament, de 9 a 14h

Torneig de bàsquet 3x3
Durant el matí, partits de bàsquet al Camp d’Esports
Organitza: CENG

Inauguració
Recinte firal, 11.30h
A càrrec de Cristina Rosa Bosch i Arcau, directora dels
Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM)

Tasts de formatge guiats
Casal Cultural, 13h
Organitza: Formatgeria de Tòrrec

Tradicional paella
Encreuament dels carrers Mallorca i Mare de Déu del
Pla (darrera el Casal), 14.30h.
Es repartirà la paella per endur a casa

Concurs de botifarra
Zona de germanor (plaça de l’Ajuntament), 17h
Organitza: Els Follets

4a Jornada sobre la carn de conill
Casal Cultural, 19h
Organitzen: DAAM, Ajuntament d’Artesa de Segre, As-
sociació de Cunicultors de la Noguera, Conills Caubet i
Morros Fills SL.

4t Concurs gastronòmic El conill a la cuina
Casal cultural, 20h (els plats s’hauran de presentar de
17.30 a 18h, consulteu les bases*)
Organitza: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural,  Ajuntament d’Artesa de
Segre, Associació de Cunicultors de la Noguera, Conills
Caubet i Morros Fills SL.
* Podeu recollir les bases a l’Ajuntament, de dilluns a
divendres, de 9 a 14h

Final del torneig bàsquet 3x3
Camp d’esports, 21h

Festa del vi - Sopar de germanor
Plaça de l’Ajuntament, 21.30h

Bingo del Meló
Plaça de l’Ajuntament, després de sopar
Organitza: Associació El Lokal

DIUMENGE 26 D’AGOST

Sessió de ioga
Plaça Nació Catalana, de 9 a 10h
Organitza: Club Esportiu Altis
Cal inscriure’s a l’Ajuntament, de 9 a 14h

5è Intercanvi de plaques de cava, 4t Intercanvi de
sucres, 3r Intercanvi de calendaris, 2n Intercanvi d’es-
curadents i 2a Trobada de segells i promoció filatèli-
ca i tot tipus de col·leccionables
Casal Cultural, de 9 a 13h
Col·laboren: Bernardí Mota, Associació de Dones
Artesenques Actives, Forn de Pa Vilanova i Vins Galceran

5è Mercat de llibres de segona mà
Casal cultural, tot el matí
Organitza: Associació de Dones Artesenques Actives

15a Trobada de puntaires
Carrer Sant Cosme i Sant Damià, 10h
Organitza: Associació de Dones Puntaires d’Artesa de
Segre

Partit de futbol. Trofeu Fira del Meló
Camp d’Esports, 18.30h

Cuina del formatge
Casal Cultural, 19h
Organitza: Formatgeria de Tòrrec

Lliurament de premis dels concursos
Casal Cultural, 20h

Programa d’actes
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Sant Jordi per Sant Joan
l diumenge 24 de juny de
2012, Sant Joan, n’Albert
Vidal com a rapsode ens va

llegir el poema Canigó de Mossèn
Jacint Verdaguer en versió abreu-
jada, acompanyat per la música de
n’Arnau Farràs al cello i en Bernat
Giribet als teclats.
    En principi, l’acte estava previst
pel 21 d’abril, però fou
ajornat per força ma-
jor fins a Sant Joan. El
lloc escollit va ser la
Plaça de l’Ajunta-
ment, al costat de la
font. Cal dir que la font
va ser malmesa la vi-
gília per una colla de
brètols.
    L’hora triada van
ser les 8 de la tarda. A
l’inici, la calor i la llum
eren intensos, però al
finalitzar, la tempera-
tura era molt agrada-
ble i l’ambient, ombrívol.
    L’acte va ser presentat, en nom
del Club de Lectures Artesenc As-
sociació Cultural (CLAAC), per
Maria Teresa Porta, mestra de ca-
talà i ciutadana de Montclar. En la
introducció, ressenyà breument
l’obra i l’autor, remarcant la impor-

tància que va tenir com a vehicle
per convertir el català del carrer en
català literari. Tot i això, és indub-
table que el català utilitzat en la re-
dacció de Canigó, anterior a la nor-
malització feta per Pompeu Fabra,
es va fer arcaic a l’orella dels as-
sistents, forçant-los a fer un gran
esforç de comprensió. Esforç que

l’entorn, en alguns moments molt
sorollós, i l’equip de so, que tendia
a acoblar-se, encara varen compli-
car més.
    L’Albert Vidal va fer una gran fei-
na per poder superar tots aquest
dèficits. En alguns moments la seva
vibrant declamació va mantenir al

públic embadalit, malauradament,
en els moments més lírics l’entorn
tendia a imposar-se.
    L’acompanyament musical va
estar pensat com una banda sono-
ra que subratllava l’acció. El tema
central, com no podia ser d’altra ma-
nera, fou Muntanyes del Canigo, que
tabmé va concloure l’acte. Els mú-

sics, molt atents a les
seves entrades, varen
mostrar un gran nivell.
    Des del CLAAC vo-
lem agrair al públic,
unes 80 persones, la
seva assistència. En
particular volem agrair
la presencia de l’alcal-
de d’Artesa, Mingo
Sabanés, i dels regi-
dors de Cultura,
Francesc Puigpinós, i
d’Entitats, Maria
Jovell. També volem
agrair la feina feta pels

joves col·laboradors, Joan Morros,
Amadeu Roca i Lluc Martí, i a l’Ajun-
tament d’Artesa de Segre la seva
ajuda i confiança.

Josep M. Espinal
Secretari del Club de Lectures

Artesenc Associació Cultural

E

La vetllada va atraure desenes de persones
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Visita cultural a Almenar
l dissabte dia 16 de juny ens
vàrem desplaçar al poble
d’Almenar. En arribar ens

esperava en Ramir Rafart per fer-
nos una visita comentada de la
seva galeria d’art dedicada al món
de les escultures que tan magnífi-
cament ha realitzat Lorenzo Quinn,
fill del desaparegut gran actor de
cinema Anthony Quinn.
    La nostra gent va quedar boca-
badada per tot el contingut d’aques-
ta obra tant colossal i també pel
caràcter senzill i sensible d’en
Ramir, una persona que estima l’art
amb profunditat.
    Dalt del turó encimbellada ens
estava esperant l’església parroqui-
al de Santa Maria. De la mà de
Mossèn Jaume Pons ens endinsà-
rem en la història d’aquesta mag-
nífica obra dotada d’elements del
gòtic del segle XIV i amb un cam-
panar del segle XVIII.

    Una altra visita obligada és el
Museu Etnogràfic Casa Jan, que
data de principis del segle XX, i re-
flecteix molt bé com visqué la pa-
gesia. És de destacar que tot el
muntatge i objectes allí exposats
són donacions de la gent del poble
i ha estat una obra del voluntariat.
Per acabar, visita a la presó, als
baixos de l’Ajuntament, als Banys
Jueus de Casa Bepet i, per tancar
la visita, les magnífiques maquetes
realitzades per en Paco Muñoz de

Casa Balli Vell, un artista local mag-
nífic.
    En tot el recorregut de la visita
ens van acompanyar i assessorar
les regidores de l’Ajuntament Mar-
ta Alcobé i Teresa Malla, i també
Antoni Segalàs. A tots, moltes grà-
cies, el col·lectiu de Les Terres del
Marquesat us ho agraïm de tot cor.

Francesc Gessé
Associació Cultural

Terres del Marquesat

Passejada poètica per les fonts d’Alòs
l dissabte dia 7 de juliol
vàrem encetar una passeja-
da poètica per les fonts del

poble d’Alòs de Balaguer, on el nos-
tre desaparegut bon amic Màrius
Batlle de Cala Combina es va ins-
pirar per deixar-nos el seu llegat
poètic. El poble d’Alòs pot estar jo-

Visita a l’exposició d’Antonio López
l dia 16 de juny, el Club de
Lectura de la biblioteca Joan
Maluquer i Viladot va orga-

nitzar una sortida a la Fundació
Sorigué de Lleida per veure l’expo-
sició d’Antonio López García. Nas-
cut el 1936 a Tomelloso, Ciudad
Real, és un pintor i escultor
hiperrealista. El 1985 fou guardo-
nat amb el Premi Príncep d’Astúries
de les Arts i el 2006, amb Velázquez
de les Arts Plàstiques. La mostra
recull mig centenar d’obres, entre

pintures, escultures, olis i dibuixos,
algunes de les quals són inèdites.
    Les obres estan dividides en di-
versos àmbits. Els primers espais
inclouen imatges recents de la Gran
Via de Madrid i els coneguts qua-
dres Madrid des de les Torres
Blancas i Gos mort. També hi ha
bodegons, retrats i l’escultura
Maria, a més de dibuixos del seu
estudi. Una altra de les sales està
dedicada al nu, amb l’escultura
L’home i el prototip de La dona de

E

E

E
Coslada, a més dels treballs pre-
paratoris dels dos caps monumen-
tals Dia i Nit.
    La mostra es complementa amb
la instal·lació en dos espais públics
de Lleida de les dues escultures
monument que retraten el cap
d’una de les seves nétes.

Club de Lectura de la Biblioteca
d’Artesa de Segre

iós d’haver tingut una persona que
l’hagi estimat tant, plasmant a la
seva obra tots els racons i contorns:
la natura, el terme, amb les seves
partides corresponents, l’ermita ro-
mànica de Sant Miquel, el castell i
la perla principal, la font del Prat.
    Assistiren a l’acte unes 25 per-

sones entre familiars i gent vingu-
da de Cubells, Camarasa, Vilanova
de Meià, Agramunt, Barcelona i
Alòs. Gaudírem de la companyia
d’en Lluís Soldevila, batlle d’Alòs.
    Màrius Batlle (1918-2010)
nasqué a Barcelona, de pare
barceloní i mare d’Alòs. Va ser tal

L’excursió va tenir un marcat caire cultural
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Concert  del Cor de Cabrils
l diumenge 17 de juny de
2012, després de missa, el
Cor Santa Elena de Cabrils

(Maresme) ens oferí una breu mos-
tra del seu repertori en un concert
realitzat a l’Església de l’Assump-
ció d’Artesa de Segre. S’hi varen
interpretar les peces The Lord bless
you and keep you de John Rutter,
Irish Blessing, una canço popular ir-
landesa, Every time I feel the Spirit,
un blues tradicional, Requiem, de
Mozart, Al·leluia, de Haendel, i la sar-
dana Record de Calella, de Vicenç
Bou. A continuació, i juntament amb
l’Orfeó Artesenc, ens oferiren el

E

vegada l’enyorança que va sentir
la seva mare en haver de deixar el
poble a l’edat de 7 anys que li va
transmetre l’estimació per Alòs. O
potser la bonhomia dels seus habi-
tants, de la qual tant fa esment en
els seus poemes dedicats a la No-
guera.
    En contrast amb el tecnicisme de
la seva professió, fabricant d’apa-
rells de mesura elèctrica, la poesia
sempre va ser present a la seva
vida. Durant el festeig ja deixava
entreveure la poesia que tant va
conrear en la seva vellesa. L’any
2003 va editar un llibret anomenat
Brancalls poètics dedicats a la No-
guera, en el qual destaca la gran
observació del territori i els detalls
més mínims, mostrant el gran co-
neixement de tots els racons del
poble. Després, la inspiració no va
parar de fluir, i va editar un recull
de poemes cada any, des de 2004
fins a 2009. Són les dues parts de

Poesies cordials: amor i bondat,
Llavor cristiana, Poesies cordials:
comentaris rimats, Florilegi de po-
esies cordials i familiars. Encenall
de nostres vivències i comporta-
ments, El camí del cristià i La poe-
sia ens dona un alè de vida.
    La nostra associació va entregar
a les tres filles d’en Màrius, As-
sumpció, Teresa i Montserrat, que

representaven la seva mare, un di-
ploma dedicat a en Màrius i una
planta natural, i elles van entregar
un exemplar de Poesies cordials:
comentaris rimats als assistents.
Tot un acte ple d’amistat i germa-
nor, qualitats que en Màrius duia
dins del cor.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat

PARLEN LES ENTITATS

Canon de la Pau, Muntanyes del
Canigo i Canticorun lubilo.
    L’acte finalitzà amb l’intercanvi
de regals entre l’alcaldessa de
Cabrils, Lina Morales, i l’alcalde

d’Artesa de Segre, Mingo Sabanes.
També intercanviaren presents el
cor i l’orfeó.

Fotos i text: Josep M. Espinal

Foto de grup dels participants a l’acte
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Promocionar la filatèlia
 finals dels anys 60 i princi-
pis dels 70, era el més nor-
mal veure als nens recollint

els segells de les cartes que arri-
baven a casa, o bé remenant a les
golfes de les cases buscant les
antigues cartes dels pares o avis,
en aquells temps no hi havia tan-
tes coses per jugar i aquesta era
una bona opció per pasar l’estona.
    També els mateixos pares eren
col·leccionistes, i en veure-ho els
nens imitaven i, en menor nivell,
feien la seva pròpia col·lecció. Es
veia com una forma d’inversió i, qui
mes qui menys, recollia els que ar-
ribaven a les mans.
    Les tecnologies van anar avan-
çant i la circulació de correu, min-
vant. Avui dia, ja no es veuen tan-
tes cartes a casa, i els nens prefe-
reixen un bon videojoc o alguna
col·lecció de cromos de qualsevol
sèrie de televisió  o del seus ídols
del futbol, però atenció, estem par-
lant de col·leccionar cromos,
aquesta es una afició molt propera

a la de col·leccionar segells, per
això crec que el fons hi és sempre,
només cal saber canviar preferèn-
cies, fent veure que els segells son
quelcom més que els simples cro-
mos (sense menysprear els cro-
mos, que també n’hi ha grans col·-
leccionistes).
    Per això, des de la societat a la
qual pertanyo, amb pàgina a
internet (la vam conèixer el mes
passat), el que intentem és apro-
par als més joves aquesta afició,
tenim en projecte un sistema d’apa-
drinament per ajudar els nens que
vulguin començar, de manera que
si algun nen mostra interès, se li
assigna una espècie de tutor per
què li vagi solucionant els dubtes,
l’ajudi a aconseguir els primers se-
gells i materials, i li faci veure que
pot ser una forma d’aprendre més
entretinguda que altres. En defini-
tiva, que vegin que és una cosa di-
vertida i gens complicada amb la
qual s’ho pot passar molt bé.
    Com que aquest projecte enca-

ra s’està covant, jo personalment
he donat un primer pas de caràcter
local i, aprofitant l’immillorable marc
de la Fira del Meló, on ja es feia la
trobada d’intercanvi de xapes de
cava i altres coses, he organitzat
la trobada d’intercanvi de segells,
que aquest any ja viurà la segona
edició.
    Per aquest motiu us convido a
tots a venir el diumenge dia 26
d’agost al matí a la trobada, de
10.00 a 13.00 hores, on a més d’in-
tercanviar segells, podreu veure
diferents tipus de col·leccions, his-
tòria postal i altres curiositats.
    A més, tothom que vulgui podrà
enviar-se una carta amb el cuny
confeccionat per la trobada i als
nens, els regalaré els seus 25 pri-
mers segells i alguna coseta més.
Espero de tot cor la vostra visita i,
per part meva, faré tot el possible
per que us ho passeu bé i desitgeu
tornar any rere any.

Bernardí Mota

A



30  la Palanca

IN MEMORIAM
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Atrapats en la invisibilitat
El govern central, votat per una
gran majoria d’espanyols, entre ells
alguns catalans, prioritza disminuir
el suport a les persones amb
discapacitat abans de reduir els
sous dels funcionaris. El nostre go-
vern, prefereix reduir el sou
dels funcionaris i donar l’ex-
cusa que des de Madrid es
redueixen les partides diri-
gides a persones amb
discapacitat. I “tots”, ens di-
uen que cal reduir despe-
ses si no volem que, com a
país, ens n’anem en orris. I
“tots”, s’afarten de repartir
por i, si pot ser, pànic. So-
bra dramatisme. I “tots”,
ens enganyen. I, ja que
s’agafa abans un mentider
que no pas un coix, ja és
del domini públic que a
“tots”, el que els interessa
bàsicament és prioritzar el rescat
de la banca.
    Últimament, “tots” han traspas-
sat ja la ratlla vermella (no vull dir
amb això que dir mentides, esta-
far, manipular-nos, etc., sigui gaire
decent), però abocar les conse-
qüències de la seva ineptitud so-
bre col·lectius fràgils i vulnerables
que mai, repeteixo mai, podran de-

fensar els seus drets com a ciuta-
dans perquè la seva vulnerabilitat
arriba a extrems que els impedei-
xen discernir o comprendre l’abast
de la situació, entenc que ja és per-
versitat.

    Polítics, banquers... Deixin de
ser hipòcrites d’una vegada; o pot-
ser necessiten que molts dels ciu-
tadans responsables els expliquem
d’on poden treure els diners sufici-
ents i amb un temps raonable, per
deixar de transgredir els drets hu-
mans més essencials?
    El 20 de maig a l’Arc del Triomf
de Barcelona hi érem molts,
majoritàriament vaig veure perso-

nes de totes les edats amb i sense
discapacitat. Entre elles professio-
nals (poc reconeguts socialment,
tot sigui dit) que atenen persones
discapacitades; alguns familiars;
fins i tot infants que des del cotxet

ja estaven aprenent què és
un gest de solidaritat i
amor. Però estic en dispo-
sició d’assegurar que hi fal-
taven moltes i molts cata-
lans. Manca de temps, pri-
oritats diferents, desconei-
xement, mandra, fugir de
problemes... Raons totes
legítimes. Sols dir-los que
una persona amb
discapacitat intel·lectual
depèn tota la seva vida de
la voluntat i el grau de com-
promís social dels seus
conciutadans.

    Totes les persones amb
discapacitat intel·lectual, o no, me-
reixem ser considerades ciutadans
de ple dret i haurem d’aprendre que
uns necessitem, a moments o sem-
pre, més suport que d’altres i que
els valors sempre han estat els
mateixos.

Montse Castellana Rosell
Dra. en psicologia
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El blog del PSC-PM
l passat divendres 13 de ju-
liol Àngel Ros, Primer Se-
cretari de la Federació del

PSC de les comarques de Lleida,
Pirineu i Aran, va entrevistar-se
amb els components de l’Agrupa-
ció local després de ser rebut per
l’Alcalde a l’Ajuntament d’Artesa de
Segre.
    Àngel Ros en el seu afany de
conèixer el territori de primera mà i
de recolzar les empreses de la zona
recorre tota la província de Lleida:
la Vall de Boí, l’estació d’esquí i els
skyGames i l’Acadèmia de Talarn
aquests últims dies. Durant el matí
havia participat en els actes del 50è
aniversari de l’empresa Taurus,
d’Oliana.
    La vintena d’assistents a la tro-
bada van poder escoltar el que en
pensa de la política actual. Segons
Ros, les últimes disposicions de
Mariano Rajoy criminalitzen l’admi-
nistració local i autonòmica, l’aug-
ment de l’IVA no les ajuda, ja que
no se’l poden desgravar, la reduc-
ció de regidors no hi afecta, donat
que a la majoria d’ajuntaments pe-
tits els regidors no tenen sou, la
reducció del poder adquisitiu dels
funcionaris no ajuda al comerç, ans
el contrari. El que realment passa

és que desconeixen la
seva feina. No hi ha cap
mesura que afecti la re-
ducció de l’Estat. Per
aprimar l’administració en
general el que cal és su-
primir els ministeris que te-
nen les competències tras-
passades com Sanitat, En-
senyament i Treball.
    Rajoy no genera con-
fiança perquè no pren
decisions, obeeix ordres
d’Europa i les ordres són
reduir el deute i el dèficit,
encara que sigui a costa d’esbor-
rar l’estat de benestar. Està portant
a terme tot el contrari del que deia
al seu programa electoral:
    L’Àngel defensa la creació del
PSC com a partit independent, que
pugui votar el mateix a Catalunya i
a Espanya, on els diputats puguin
expressar lliurement la seva identi-
tat. També defensa el pacte fiscal i
la creació de l’Agència tributària
catalana segons els models ale-
many i americà, en que Catalunya
decidiria i fixaria quina part dels
impostos que es recapten es queden
aquí i quina part es destina a la soli-
daritat amb la resta de l’Estat.
    El nostre Primer secretari té la

intenció de presentar-se a les pri-
màries del PSC per presidir la Ge-
neralitat.
    Per concloure va afirmar que per
sortir de la crisi cal promoció eco-
nòmica i crèdits a les empreses i a
les famílies. Els socialistes defen-
sem els SERVEIS PÚBLICS, l’ES-
TAT DEL BENESTAR i uns VA-
LORS ÈTICS per tirar endavant,
sempre endavant.
    Des de l’Agrupació li volem agrair
la seva interessant visita.

Agrupació Local d’Artesa de Segre

E

Un moment de la visita d’Àngel Ros a Artesa
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LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Tronades d’estiu
 dia 1 de juliol i amb 40
graus de temperatura, feia
només dos dies que teníem

obertes les piscines municipals
d’Artesa i ja s’estava desenganxant
la pintura. Falta de previsió? Incom-
petència dels responsables muni-
cipals? Segurament és una barre-
ja de les dues coses. Una pintura
on el fabricant recomana un perío-
de d’assecament de deu dies, aquí
a Artesa, que som més lluents, amb
cinc en tenim prou. A més, com és
possible que cada any s’hagi d’om-
plir la piscina amb l’aigua dels Bom-
bers i es deixi el parc sota mínims,
en risc d’incendis elevat com tenim
en aquest estiu tant delicat? Tin-
gueu en compte que el diumenge
que es van emplenar les piscines,
si s’hagués produït un incendi im-
portant a la zona, l’obertura de les
mateixes s’hauria endarrerit dos
dies.
    En un altre ordre de coses, amb
les recents obres al consistori, ha

quedat una sala de plens molt bo-
nica i funcional. Tot i així, es podria
millorar si s’engegués l’aire condi-
cionat; seria el súmmum. Però sa-
bem el perquè no l’engeguen: és
per fer caixa per reparar els des-
graciats actes vandàlics realitzats
segurament per persones que no
paguen impostos al nostre poble.
Creieu que una persona que sap
que haurà de contribuir amb els
seus impostos a la reparació, mal-
metrà el mobiliari municipal?
    S’atansa la Fira del Meló, conti-
nuaran les pífies de l’any passat o
n’hi haurà de millors i més espec-
taculars? En aquest aspecte, any
rere any, aquest equip de govern
ha demostrat un gran esperit de
superació.
    Mal que pesi a alguns, tenim un
gran equip humà de Protecció Civil
al nostre municipi. El dia 16 de juny
varen inaugurar el seu local al cos-
tat del centre d’entitats, fet que con-
solida la seva bona feina. Des del

nostre grup saben que positivament
ens tindran al seu costat.
    Volem felicitar la nostra selecció,
que ha assolit el campionat euro-
peu amb el seu bon joc i que ha
demostrat que units, amb esforç i
ambició podem assolir qualsevol
fita. Esperem que aquest esperit
ens serveixi a tots d’exemple per
de remuntar el nostre país en
aquests moments.
    Agost, mes de vacances i festes
majors a molts nuclis. Ja que
aquest proper mes no escriurem,
aprofitem per animar les juntes ve-
ïnals a fer unes bones festes, tot i
les retallades que enguany tenen
en el pressupost.
    Bon estiu i molt bones vacances
als qui en teniu!

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

A

Premien el TdR d’una
alumna de l’Institut

alumna de segon de batxillerat de l’INS Els
Planells Mariona Bernaus ha estat guardo-
nada amb els premis Baldiri Reixac, de la fun-

dació Lluís Carulla, i Teresa Claramunt en relacions
laborals, de la Universitat Pompeu Fabra, pel treball
de recerca La vaga, un instrument de lluita?. El treball
va ser tutoritzat per la professora del centre Dolors
Vidal.

Institut Els Planells

L’

Trobada dels 50 anys
Si vas néixer el 1962 i tens ganes de celebrar-ho i de
retrobar-te amb la gent de la teva generació,
apunta’t a la
FESTA dels 50
Serà el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre d’en-
guany a l’Hostal Muntanya d’Artesa de Segre.

Per apuntar-se i més informació, podeu trucar a:
654 43 64 99 Elisabet
653 68 21 67 Generosa
638 31 55 40 Josep M
O enviar un correu electrònic a: trobada1962@gmail.com

Ah!, i la participació de les vostres parelles és opcional.



Final de curs al CENG

l CENG Bàsquet va celebrar el dia 26 de maig la
festa de final de temporada amb una caminada per
l’horta i un sopar popular. A més a més, aquest any,

coincidint amb la final de la Copa del Rei, el dia abans, di-
vendres, va organitzar un sopar popular per veure el partit.

Relleu al CE Artesa

E
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l CE Artesa de Segre ha acabat la tempo-
rada en cinquena posició i amb superàvit,
fet que ha permès pagar un viatge als ju-

gadors a les illes Canàries. Tot i això, el focus
d’atenció de les últimes setmanes ha sigut el re-
lleu a la directiva. L’anterior junta, presidida per
Joan Macià, va anunciar que no continuaria i l’úl-
tima assemblea va servir per buscar un relleu al
capdavant del club. Finalment s’ha constituït una
junta gestora formada per exjugadors i persones
vinculades al club, que comptarà amb l’assesso-
rament d’algun dels membres de l’antiga junta. Per
ara la no és previst nomenar un president i cada
integrant s’ocupa d’alguna de les tasques, des de
fitxatges fins a recerca de patrocinis. La junta an-
terior feia 12 anys que era al capdavant del club,
per la qual cosa Macià va dir que “ara convé que
entri gent jove”. Pel que fa al final de temporada,
es va mostrar satisfet i va assegurar que “és una
molt bona manera de marxar”.

E

ESPORTS

El Club Altis als campionats de Culturisme
l dia 9 de juny es va dispu-
tar a Pallejà el Campionat
de Catalunya de Físic-

Culturisme, on el Club Esportiu Altis
Artesa de Segre va participar amb
dos dels seus atletes. Jaime Quiles,
després de sofrir alguns contra-
temps, va haver de participar final-
ment en categoria Senior, menys
de 75, cosa que no el beneficiava
gens, i va obtenir la setena posi-
ció, per davant d’atletes amb millors
característiques.
    En categoria Junior, Teddy
Leonard Poppa, que va conseguir
el primer lloc, va ser superior en tot
moment i es va classificar pel cam-
pionat d’Europa que es va disputar
el 15 i 16 de juny a Sitges. En
aquest campionat, on participen
atletes d’Itàlia, Eslovàquia, Irlanda,

Anglaterra, Bèlgica, Espanya, la
totpoderosa França i Catalunya,
amb selecció pròpia, en Teddy va
participar-hi com a Junior i va obte-
nir la segona posició, proclamant-
se sotscampió de Catalunya.

E

    Cal remarcar que aquests dos
atletes també participen en un cam-
pionat-gala contra el càncer. Enho-
rabona a tot dos.

Club Esportiu Altis Artesa de Segre

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

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

www.artesadesegre.catAjuntament d’Artesa de Segre

Un dels moments de la competició
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Homenatge al Jaume Campabadal
El dia 4 d’agost a les 19.30
al Camp Municipal d’Artesa
de Segre es disputarà un tri-

angular entre els clubs Lleida Es-
portiu (2a divisió B), CF Balaguer
(3a divisió) i el CE Artesa de Segre
(2a catalana) en homenatge a
l’exemplar jugador Jaume
Campabadal.
    És un fet que al nostre poble es
dóna poques vegades, i val la pena
que tots aquells que puguem hi
col·laborem. A més, acompanya-
rem una persona que ha estat molts

Nova etapa al C E Artesa de Segre
a quatre dies vam acabar la
temporada 2011-2012, amb
un resultat excel·lent a la taula

classificatòria, una meritòria quarta
posició, després d’anar tota la lliga a
les posicions capdavanteres.
    Ara comença una nova etapa,
però la filosofia del club continua
sent la mateixa, jugadors del poble
i rodalies, juntament amb algun d’al-
gun poble més llunyà però compro-

mès amb el nostre club.
    Està clar que econòmicament no
s’està passant pel millor moment ni
molt menys, però des d’aquest es-
crit voldríem animar als habitants
d’Artesa de Segre a col·laborar amb
el nostre club, ja sigui com a soci,
patrocinador, o simplement venint
a donar suport en algun partit.
    Voldríem donar les gràcies a l’an-
tiga junta, encapçalada pel Joan

Macià, per l’esforç de tants anys,
als socis ja existents i que continu-
en amb nosaltres, als nous socis
que també en seran uns quants, i a
totes les persones que s’han ofert
col·laboradores per ajudar-nos a
tirar endavant i ben amunt aquest
club que ens estimem tant.

CE Artesa de Segre

F

E anys en categories altes del nostre
futbol.
    Donat que esperem força assis-
tència de gent de Lleida, Balaguer
i de moltes altres contrades de la
província, comprovarien que Artesa
de Segre és un poble que sent
aquest esport, com ens diuen quan
anem als seus camps.
    Esperem la vostra assistència!!!

CE Artesa de Segre

Més de mig centenar d’infants participen al
campus de futbol d’Artesa de Segre

a segona edició del campus
de futbol va reunir enguany
52 infants i joves de 5 a 14

anys, la majoria d’Artesa i Ponts.
Van ser gairebé el doble que l’any
passat, en què hi van haver 30 par-
ticipants. Els coordinadors de l’ac-
tivitat eren els futbolistes locals
Roger Giribet i Miki Massana.
    Els participants es van repartir en
quatre grups. Els més petits feien
activitats només al matí, primer vin-
culades amb el futbol i després,
d’oci en general. La resta, de 6 a
14 anys, hi passaven tot el dia.
En total, el campus va comptar amb
set monitors: Àngel Santacreu,
Sergi Galceran, Donís Mas, Damià

Farré, Isaac Pérez, Gerard Castelló
i Ramon Aymerich. L’activitat es va
fer entre el 27 de juny i el 6 de juliol.
    L’endemà, el dia 7, es va fer una
festa de cloenda amb tots els fami-

liars. L’acte central va ser un petit
torneig entre pares i fills, que es van
adjudicar els més grans, i a conti-
nuació es va fer un dinar de ger-
manor i entrega d’obsequis.

L

El Campus oferia activitats per una àmplia franja d’edat
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La Grande Casse, reina de les esquiades (i III)
om que la ruta de baixada
està orientada al sudoest i
fa un pendent de mil dimo-

nis, és millor agafar-la quan ja faci
una estona que hi toqui el sol i hagi
estovat una mica la primera capa
de gel, per tant, no cal matinar mas-
sa. Esmorzem a les 6 més sols que
la una i cap a les 7 ja tenim els es-
quís als peus. Hem deixat al refugi
quasi tota la ferralla que duiem per
fer la cara nord, i això fa que por-
tem les motxilles amb menys pes.
Sortim del refugi amb un breu des-
cens fins a la cua del llac Long, evi-
dentment, gelat i cobert de neu, i a
partir d’aquí s’acaba la broma.
    La pujada fins al cim de
la Grande Casse és súper
directa i evident, simple-
ment haurem de remuntar
un desnivell de més de
1.300 metres de la millor
manera que puguem. Per
superar els primers esgla-
ons de roca de la part in-
ferior de la gelera, ens de-
cantem cap a l’oest. Pu-
gem unes rampes dretes
enmig de ronyons de roca.
Un cop som a tocar de la
paret de la banda esquer-
ra de la gelera, ens hau-
rem de treure els esquís,
ja que ni amb ganivetes hi ha ma-
nera de pujar aquest tram tant dret.
    Fem una diagonal cap a la dre-
ta, de nou cap al centre de la gele-
ra, i arribem a un petit pla on ens
podem tornar a posar els esquís.
Poc a poc anem guanyant alçada
i, de moment, el dia és fantàstic, tot
i que la previsió marca mal temps
a partir del migdia. Sense pèrdua,
seguim gelera amunt per la verti-
cal d’uns séracs que fa uns anys
devien fer molta por però que avui,
amb el canvi climàtic, s’han tornat
inofensius. Passem aquestes es-
querdes per l’esquerra, just al punt
on el pendent es redreça, i hem de
fer una parada per menjar una
mica, reagrupar el personal i, de
nou, tornar-nos a treure els esquís.

C Som a 3.300 metres.
    Aquí comença la part més dreta
de l’ascensió, 400 metres de 45
graus molt continus que es pugen
primer, recte, sempre per la part es-
querra de la pala, i un cop a dalt, flan-
quejant cap a la dreta fins a trobar el
fantàstic “plateau” que hi ha entre els
dos cims de la Grande Casse.
    Cadascú al seu ritme, remuntem
aquesta llarguíssima pala i el se-
güent flanqueig, el “plateau”, és
més llarg que un dia sense pa. Cap
als 3.750 metres arribem al coll del
final del pla. A la nostra esquerra
ens queda el cim de la Grande
Casse, uns 100 metres per damunt.

Deixem les motxilles i els esquís,
excepte el valent Nic, que pujarà
fins al cim amb els esquís a l’es-
quena. La pujada dels últims 100
metres és esgotadora, som a 3.800
metres sense aclimatar, directa-
ment des del mar de Barcelona!
    Finalment, ens trobem a l’estre-
ta cresta i al cim de la Grande
Casse, a 3.855 metres. Com que
cadascú ha pujat al seu ritme, anem
arribant en comptagotes, però al fi-
nal podem fer la foto. La vista és
espectacular: Mont Blanc, Ecrins,
Grand Combín... Al fons s’entreve-
uen el Cervino i el Mont Rosa. Mal-
auradament, la meteo no s’ha equi-
vocat i la boira comença a pujar
pels vessants de la muntanya, així
que ens anima a anar tirant avall,

ja que la baixada de la pala no es
podrà fer amb els esquís si no ve-
iem “tres dalt d’un burro”.
    Desfem el camí fins al “plateau”
mentre observem l’amic Nic com
baixa esquiant des del cim mateix...
Impressionant. Ens posem els es-
quís i ens desitgem bona sort pel
descens que ens espera. Ai, ai,
ai,.... Els primers metres de baixa-
da són suaus. La neu no és la mi-
llor del món, però es deixa fer. Poc
a poc ens acostem al marge de
l’abisme i en un moment ens tro-
bem amb la pala de 45 graus i 400
metres que hem remuntat fa una
estona. Ens quedem tots aturats de

cop. Ningú s’atreveix a fer
el primer gir i anem fent
una diagonal molt plana
cap a la part de la dreta,
sense esquerdes i amb
millor neu. Ens aturem de
nou.
    Un, dos i tres!!! El primer
company fa el primer gir,
el segon, el tercer... S’atu-
ra. Bufa i li surt l’adrenali-
na per les orelles. Sembla
que la neu està en bones
condicions, si no, ens se-
ria gairebé impossible bai-
xar esquiant, ja que una
caiguda amb aquest pen-

dent seria fatal. Poc a poc, la resta
ens anem envalentonant i comen-
cem el descens.
    No hi ha paraules, s’ha de viure.
A cada gir sembla que caiguem uns
metres al buit, i hem de treure el
millor del nostre pobre nivell d’es-
quí. Cada tres o quatre girs ens
hem d’aturar a respirar una mica i
a fer baixar el “subidón”.
    Arribem a la part inferior de la
pala, on la neu està una mica més
desfeta i ens permet continuar el
descens més tranquil·lament, fins
que es torna a posar molt dret. Gi-
rem cap a la dreta, exactament per
on hem pujat, i continuem de nou
per un pendent molt dret tot esqui-
vant ronyons de roca. Disfrutem
com poques vegades mentre ens

Foto de grup al cim de la Grande Casse
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acostem al llac Long, sota el refu-
gi. Per arribar-hi haurem de remun-
tar uns 50 metres, allà recollim el
material i baixem els 1.000 metres
de desnivell que ens manquen per
arribar al cotxe. Una remadeta per
passar per damunt el llac des
Vaches i muntanya avall, direcció
a les pistes. En aquest tram, la neu
s’ha estovat molt, i juntament amb

Caminada sota la lluna plena
l divendres dia 6 de juliol, el
Club Esportiu Altis Artesa de
Segre va organitzar la pri-

mera d’una sèrie de caminades
sota la lluna plena. La sortida va
tenir una gran acollida, amb perso-
nes que els agrada caminar a la nit,
passejar amb cotxet... Tot s’hi va
valer.
    Va fer una nit i un temps magní-
fics, i tothom va demostrar estar en
bona forma amb una gran compa-
nyonia i bon humor. En arribar da-
vant del gimnàs, vam fer un refri-
geri. 
    El nostre agraïment als partici-
pants, a l’Ajuntament i als sempre
atents voluntaris de protecció ci-
vil. Us convidem a tots els que ja
vàreu ser-hi i als que no a la prope-
ra sortida, el divendres dia 3

d’agost, sortint i arribant des de
davant del gimnàs Altis a les 22
hores, passant per l’horta cap a
Montsonís i tornar. Compartim les

E

vesprades, el camí, les converses
i coneixem el nostre entorn.

Club Esportiu Altis Artesa de Segre

La ruta va sortir del Gimnàs Altis

el pes de les motxilles, fa que l’es-
quiada no sigui tan còmoda. Algu-
na caiguda i arribem a les pistes
d’esquí. Ara ve la part més fàcil,
baixada per neu pasta trepitjada
fins al cotxe. 2.500 metres de bai-
xada des del cim al cotxe. Malau-
radament, impossible fer-ho al nos-
tre Pirineu.
    I de nou cap a Chambery, al luxós

hotel, dutxa i “tartiflette” per sopar.
L’endemà tornem, ja sota la pluja, fins
a Catalunya. I ara a pensar en la
Setmana Santa de l’any vinent.
    Ascensió realitzada per Ferran
Navarro, August Coromines,
Raimon Carreras, Nic Boliart i
Oleguer Suñé.

Nic Boliart i Oleguer Suñé
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FA 25 ANYS

Juliol de 1987

E l contingut de la revista
d’aquest mes no sembla
estar a l’alçada d’una porta-

da que dóna un toc de qualitat. Això
sí, s’ensumen festes majors arreu.
    PORTADA. Es tracta d’un dis-
seny de la grafista Miracle Solà que
ens vol transmetre un aire estiuenc.
    EDITORIAL. Amb el títol La cul-
tura, camí de convivència, ens parla
de les nombroses entitats d’Artesa,
de la manca de coordinació en la
realització d’activitats i de la poca
preocupació de l’ajuntament per la
cultura.
    DES DEL MONTSEC. Ferran
Sánchez divideix la secció en dues
parts, una dedicada a la devoció
per Sant Mamet, sobretot a Alòs i a
Baldomar, i l’altra a la festa de Car-
nestoltes a Artesa. La festa de Sant
Mamet era l’11 de maig i el sant era
invocat per les mares que volien
augmentar el cabal de llet en la lac-
tància. Del Carnestoltes, rememo-
ra temps molt antics en què la fa-
drinalla feia una foguera, al cim de
la qual cremaven la branca més
gruixuda, ben engalanada amb cin-
tes i mocadors de colors.  El con-
tingut d’ambdues parts està basat
en el Costumari català de Joan
Amades.
    DEMOGRAFIA. Tot i que sovint
hem vist publicats de forma puntu-
al esdeveniments demogràfics en
les revistes antigues, en aquesta
ocasió s’assembla molt al format
actual de la secció L’Agenda, amb
naixements, matrimonis i defunci-
ons.
    COMARCA. Des de Cubells,
se’ns presenta el complet progra-
ma d’actes de la seua Festa Major.
    Jaume Armengol, des de Fora-
dada, ens informa de la composi-
ció del nou consistori municipal, l’al-
calde del qual és Pere Solé i Feliu.
    Finalment, des de Montsonís,
se’ns fa saber que ja està enllestit
el projecte d’abastament d’aigua i
de sanejament. A més, se’ns expli-
ca el canvi puntual de dates de la
Festa Major (aquell any el 22 i 23

d’agost).
    ENSENYAMENT.
La direcció de l’Ins-
titut d’Artesa, que
aleshores només
impartia Formació
Professional, argu-
menta els avantat-
ges de les dues es-
pecialitats que
s’ofertaven: admi-
nistrativa-comercial
i electricitat-electrò-
nica.
    MEDI AMBIENT.
El riu i la seva vall.
El Segre és un arti-
cle d’Eusebi
Guimet, on exposa
les possibilitats que
el riu Segre esde-
vingui un parc natu-
ral lineal. Caldria
que es complexin
alguns requisits:
eradicar la contami-
nació de les aigües
i protegir el paisatge a través de la
fauna i la flora.
    Àngel Fontanet escriu Artesa,
ciutat sense arbres. Es lamenta de
la pèrdua d’arbres al llarg dels anys
en alguns carrers d’Artesa i també
del fet que en carrers nous no se
n’hi hagi plantat.
    Sense tenir res a veure amb el
contingut de la secció, Puntualitzem
és el títol d’un aclariment de la re-
dacció de la revista respecte a un
punt del programa electoral de CiU
en les eleccions municipals que diu
així: “Es donarà puntual informació
municipal mitjançant la revista La
Palanca”. S’afirma no haver rebut
cap consulta al respecte de la inici-
ativa i que no estan subordinats a
cap institució.
    TEMPS D’ESTIU. Aquesta sec-
ció ens ofereix, en primer lloc, una
exhaustiva relació dels gairebé 40
concerts d’estiu del VII Festival de
Música de les Terres de Lleida, que
començava a Artesa amb un quar-
tet que interpretava Haydn i Mozat.

    Per altra banda, hi trobem una
relació de festes majors d’estiu, on
podem comprovar que avui algunes
han canviat de data, com és el cas
de Tudela i Alòs, que eren a primers
de setembre i ara se celebren al ju-
liol i a l’agost respectivament.
    Es tanca la secció amb les ba-
ses del I Concurs de Fotografia de
la Sentiu, que oferia importants pre-
mis en metàl·lic.
    NOVES TECNOLOGIES. Gaire-
bé dues pàgines ocupa l’article de
Jaume Mateu i Beltran sobre
aquesta temàtica. La introducció
que se’n fa ens serveix de resum:
“L’autor, jove professional en el
camp informàtic, ens presenta
l’evolució dels nous sistemes al
servei de la comunicació, amb una
visió optimista i crua a l’ensems,
esmentant-ne la conseqüència més
contundent: el salt de gegant que
s’està produint en l’accés a la in-
formació per mitjà de les bases de
dades”.
    CINEMA. En un bon article,
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Miguel Mota ens introdueix en la
història del cinema eròtic, des dels
inicis del mateix cinema, passant
per l’eclosió de la dècada de 1970
i la introducció del gènere a l’Estat
espanyol en acabar la dictadura
franquista.
    RETALLS D’HIS-
TÒRIA. Tot i que no hi
diu, pel títol de la sec-
ció entenc que deu ser
obra de Josep
Lladonosa, del qual la
revista anterior en par-
lava abastament. En
aquesta ocasió ens
aporta informació so-
bre el castell de
Montmagastre.
    CARTES A LA RE-
DACCIÓ. Aquest mes
n’hi ha quatre. La pri-
mera ve signada per
Bogier IV, un mercader
que defensa la realització del mer-
cat en diumenge, contestant una
carta del mes anterior. Els argu-
ments ja us els podeu imaginar i en-
cara avui es podrien esgrimir, però
n’hi ha un que resulta anacrònic:
“No cal dir que a l’estiu és molta la
gent que aprofita per anar una es-
tona al riu el diumenge. I sabeu on
compra? Al mercat d’Artesa”.
    Daniel Xixons també fa referèn-

cia a una carta del mes anterior,
concretament la de Pere Serra en
què parla de la promoció industrial
del municipi. Xixons s’hi mostra
d’acord, excepte en la considera-
ció de la sort pel que fa a implanta-
ció d’indústries, i l’insta a actuar des

del seu seient al consistori munici-
pal.
    Jesús Martí i Fernàndez escriu
Adreçant-me a la institució pública
Escola, on reivindica la imparciali-
tat de La Palanca i reconeix haver
escrit un text “més destructiu que
motivador”, en al·lusió al que va dir
sobre l’ensenyament i que va ser
motiu de rèplica per part del pro-
fessorat de l’escola pública.

    Els déus estan de capa caiguda,
signada per Benet, és una carta
francament desconcertant, que fa
unes reflexions de caire escatolò-
gic sobre Déu que no crec que dei-
xin ningú indiferent.
    OPINIÓ. El text El diàleg, fona-

ment d’un món millor és
de Marisa Gea, de l’Àm-
bit Maria Corral. El títol ja
ens mostra per on va la
cosa.
    DE LA VELLA
ARTESA. El Brunet
d’Artesa fa una pintores-
ca descripció de com es
desenvolupava la Fira de
Sant Bartomeu (24
d’agost). Ens evoca els
“faixeros”, les vendes
d’arengades, diversos
noms de comerços, els
preus d’alguns productes,
els gitanos, l’ambient de

la fira, la calor... i les singulars re-
presentacions musicals a càrrec de
la secció dramàtica de la Dàlia
Blanca.
    HUMOR. Tres acudits de Quimet
i Cosme omplen la penúltima pàgi-
na. En reproduïm un que fa refe-
rència a la Fira del Meló i que po-
dria ser perfectament actual.

Ramon Giribet i Boneta
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Mes de juny

Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el DNI
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 22 d’agost i dimecres 19 de setembre
Artesa de Segre: dimecres 19 de setembre (al mes d’agost no hi
haurà recollida al coincidir amb els preparatius de la Fira de Sant
Bartomeu) (només en casos molt justificats, que no puguin anar di-
rectament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40
00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a
recordar

Ple ordinari (4 de juny)

S’acorda adjudicar a l’empresa Moix,
Serveis i Obres, SL, el contracte de
les obres de pavimentació de la pla-
ça Major i annex per un import de
182.618,43 euros (IVA inclòs).
A favor : 7 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)

S’aprova, per unanimitat, l’expedi-
ent de contractació mitjançant pro-
cediment negociat sense publicitat
de la prestació del servei d’Escola
Municipal de Música d’Artesa de
Segre, autoritzar la despesa que per
aquest Ajuntament representa la
prestació d’aquest servei i el Plec de
Clàusules Administratives Particulars
i el Plec de Prescripcions Tècniques
que regiran aquest contracte.

S’aprova inicialment la modificació
de l’ordenança fiscal número 28,
reguladora de la taxa per la presta-
ció del servei de l’Escola de Muni-
cipal de Música.
A favor : 7 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)
S’aprova, per unanimitat, l’esmena

de l’acta de les operacions de deli-
mitacions entre els termes munici-
pals de Baronia de Rialb i d’Artesa
de Segre, de data 16 de maig de
2012.

S’acorda, per unanimitat, desesti-
mar el recurs especial en matèria
de contractació interposat per Vitel,
SA contra l’acord de 12 de març de
2012 d’adjudicació del contracte de
subministrament, col·locació i
muntatge de l’equipament i mobi-
liari de la biblioteca, sala poliva-
lent i dependències municipals
annexes al Casal Cultural, lot 3:
Escenografia - Alarma i porter
electrònic - Telecomunicacions -
Equipament ràdio.
Aprovacions del mes de juny

S’aprova la relació de factures,
superiors a 120,20 euros pendents
d’aprovació corresponents a l’exer-
cici comptable 2012, que ascendei-
xen a la quantitat de 203.674,40
euros.

S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per obrir una rasa d’aproximada-
ment 20 metres de llarg per 0,40

metres d’ample i 1,00 metres de
profunditat, per a la instal·lació
d’una canonada per subministrar
gas natural canalitzat a nous clients
en el carrer Marcel·lí Farré, s/n,
cantonada carrer Jesús Santacreu,
d’Artesa de Segre.
- Per arreglar terrassa i canviar ba-
rana de la planta segona de l’im-
moble situat al carrer Sant Antoni
M. Claret, 21 d’Artesa de Segre.
- Per arreglar balcons i arrebossar
la façana de l’immoble situat a la
carretera d’Agramunt, 27 d’Artesa
de Segre.
- Per canviar rajoles de terra i pa-
rets de cuina, de l’habitatge situat
en el carrer Escoles, 38, 1r. d’Artesa
de Segre.
- Per a l’adequació a la normativa
de benestar animal d’una explota-
ció porcina i bovina amb MO 072BJ
i una capacitat per 750 truges, 10
mascles, 3.200 garrins, 70 truges de
reposició, 1.780 porcs d’engreix, 110
vedells de cria i 50 vedells d’engreix,
situat en les parcel·les 283, 285, 288
i 310 del polígon 10.
- Per canviar rajoles del terra de la
cuina, de l’habitatge situat a la pla-
ça del Ball, 10, d’Artesa de Segre.
- Per la segregació d’una finca ur-
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bana en casc urbà situada entre la
carretera de Tremp, 20 i la carrete-
ra de Ponts, 41, d’Artesa de Segre.
- Per la distribució parcial de planta
baixa i primera en edifici
plurifamiliar existent per a la crea-
ció d’una habitatge situat en el car-
rer del Senill, s/n, dins de l’immo-
ble situat a la carretera d’Agramunt,
92, d’Artesa de Segre.
- Per l’adequació d’un local per a
ús de forn de pa i pastisseria amb
obrador, situat al carrer Sant Antoni
M. Claret, 26, cantonada carrer
Ricard Vinyes, d’Artesa de Segre.
- Per la construcció d’un cobert
agrícola, situat a la parcel·la 107,
polígon 9, a la Vall d’Ariet.
- Per l’adequació d’un local per a la
instal·lació d’un supermercat d’ali-
mentació amb règim d’autoservei,
situat al carrer Tarragona, 8 baixos,
d’Artesa de Segre.

S’aproven les següents sol·licituds
de pròrroga:

- Per la pròrroga per a l’inici de les
obres per a l’ampliació de l’explo-
tació porcina d’engreix, situat a la
parcel·la 65 del polígon 25 a
Colldelrat.
- Per la pròrroga per a la finalització
de les obres per a la construcció
d’una explotació porcina d’engreix,
situada a la parcel·la 43 del polí-
gon 201 a Tudela de Segre.

S’aprova la següent autorització
d’entrada i sortida de vehicles a tra-
vés de la vorera:
- Autorització de gual de 5,00 me-
tres lineals a l’edifici situat al carrer
Sant Antoni M. Claret, 5 d’Artesa
de Segre.
S’aprova la següent connexió a
xarxa d’aigua:
- Per l’abastament d’aigua a l’habi-
tatge situat al carrer Amadeu, 4 planta
baixa esquerra d’Artesa de Segre.

S’aproven les següents autoritza-
cions per ocupació de via pública:

- A l’Eixida, SL per un recinte de 9
m2 situat al carrer Escoles, 11
d’Artesa de Segre.
- A Pub Tennesse per un recinte de
16,20 m2 situat al carrer Mare de
Déu del Pla, 4 d’Artesa de Segre.
- A Pub Llunes, SCP per un recinte
de 12,18 m2 situat en el carretera
d’Agramunt, 92 A, d’Artesa de Segre.
- A Pub Jack’s per un recinte de 36
m2, situat en el carrer Escoles, 36,
d’Artesa de Segre.

Informes d’alcaldia

S’acorda atendre la petició de l’As-
sociació Cultural La Palanca
d’Artesa de Segre atorgant el ma-
teix import concedit l’any passat,
com a subvenció per fer front a les
despeses de funcionament i edició
de la revista durant l’any 2012.

Eva Maza i Batlle

Inscripció per grups al Sopar
de Germanor

La Comissió de festes informa que les persones que
vulguin assistir juntes al sopar de germanor de la Festa
Major, que tindrà lloc el 27 de setembre, caldrà que s’ins-
criguin per grups a l’ajuntament. Per més informació,
podeu dirigir-vos a l’ajuntament, al primer pis, o al telèfon
973400013 (extensions 31 o 33).
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Beja: un mercat a la frontera (II)
stem recorrent un mercat tí-
pic d’una ciutat de Tunísia.
Hi ha parades de verdures,

totes ben arregladetes i, normal-
ment, totes del mateix tipus: el que
ven peres, ven peres, el que ven
patates, patates, el que
melons…no hi cap. Perquè noi,
amb uns quants melons omplen
aquestes botiguetes de pa sucat
amb oli. Ara que ho dius, l’altre dia
em vaig quedar paralitzat mirant-ne
una que no tenia més d’un metre
quadrat, i que tenia fora tantes cai-
xes i tants estris que no semblava
que haguessin pogut sortir d’allà
dins.
    Tornant al tema de l’organització
mercantil, parlem de la neteja i del
canalet central: tot el rebuig, pro-
ductes fets malbé i diverses restes,
ho acumulen al canalet del mig del
carrer. És per això que a la nit aca-
ba fent fàstic i baixant-hi tot el no
està escrit. Se’n diu lixiviats, en el
terme tècnic. No sé si al matí està
net i fa goig, ni idea, al matí estic
empassant-me pols o fang en al-
guna altra banda.
    Unes altres botigues que abun-
den aquí i al Marroc són les de jo-
ies o de metall preciós, per exem-
ple plata o or. Una vegada, “ni curt
ni vagós”, si em permeteu l’expres-
sió, em van demanar mil euros per

un “macro” braçalet de color de pla-
ta, de canell, i això abans de badar
boca…Em devien veure la cara de
“panoli”? Però si allò és plata de la
que va cagar la vaca o or que no
aguanta ni una recremor! Me’n vaig
anar amb un somriure, hi ha coses
per les quals no val la pena ni en-
gegar el motor, tu, amb el ralentí
parat va que “se las pela”.
    El que no hi ha en aquest mer-
cat són babutxes. A Marroc sí que

n’hi ha, de tots colors, formes i tex-
tures, però aquí, ni una. Molta cosa
xinesa, sabata de plàstic, més que
no pas local. S’han venut als xine-
sos, encara que no tan com a
Algèria, que sí que es pot conside-
rar una colònia xinesa. I tots els xi-
nesos que treballen a Algèria se la
passen dormint a peu d’obra, més
ben dit, dins l’obra. Si fos aquí, ens
escandalitzaríem d’adormir-nos a la
feina. Allà, els posen un llit sense
matalàs i tot. I ells no es queixen,
perquè el nostre manament ja ho
diu en xinès, que “no matalàs”.
Doncs això, directe a terra, que per
tous ja tenim les joies.
    Si voleu podem fer un breu co-
mentari sobre la gastronomia, en-
cara que no vingui al cas, més que
res per omplir una mica aquest full.
Primerament, es prenen les cerve-
ses en llocs assenyalats, marcats,
en un cafè no hi ha cerveses, i et
miren malament. Les has de pren-
dre en un o dos bars, tancats, que
són els únics que en venen, potser
perquè són parents d’algú. És la llei
seca. Després, per esmorzar, no-
més tens un croissant o pa amb
cafè amb llet. Jo he estat temptat
de portar fuet i anar tallant, però al
final et rendeixes a l’evidència i
acostumes l’estómac a quedar-se

amb un trist croissant fins l’hora de
dinar. Bé, això si no coneixes mas-
sa el país, perquè… Jo sí que he
descobert una cosa diferent…I us
l’explico fluixet, així no ho sabrà nin-
gú. Als llocs oberts al matí que hi
hagin bols grans de ceràmica, ser-
veixen una mena de pasterada de
cigrons que no està gens mala-
ment. Hi fiquen una cosa que pica
mil dimonis i es diu alguna cosa així

com “harissa”, i també hi posen un
ou, i llavors ells, per a ficar-hi ener-
gia, si no en té prou, hi fiquen tros-
sos de pa. Jo no em vaig atrevir a
fer-ho, amb la qual cosa ja vaig
donar la nota. Cal puntualitzar que
tota la “harissa” picant que men-
geu llavors, la recordareu l’ende-
mà en evacuar-la, o sigui que ull
viu.
    Un cop superat l’esmorzar tuni-

E

...es prenen les cerveses
en llocs assenyalats,
marcats, en un cafè no hi
ha cerveses...

   De fet, cal tenir un sisè
sentit per poder identifi-
car els racons on es pot
menjar. Més que un sisè
sentit, potser cal tenir
poc sentit comú, per a
adaptar-te a la seva for-
ma de menjar
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PALANC-OCI

Humor

Solució al jeroglífic
No té mania (no té “ma” ni “a”).

Jeroglífic
per David Fusté

me mi mo mume mi mo mume mi mo mume mi mo mume mi mo mu

e    i    o    u

És molt llefuc?

VIATGES

senc, ens enfrontem al dinar. Els
corders que pengen cada cop
menys al carrer, són esquarterats
per a coure’n les costelles amb
unes patates fregides i unes olives
i una mena de pebrot verd triturat
que pica un “d’això” de mico. Tot
regat amb molt pa i poc vi. Gens.
El cafè, després de dinar, sempre
ve de gust, però mai es fa al ma-
teix indret, s’ha d’anar a la cafete-
ria, amb la qual cosa t’has d’anar
organitzant. I és tan fort i tan llarg...
Jo m’hi he acostumat, però el meu
estómac de vegades protesta, des-
prés de llençar-li aquest petroli bi-
tuminós. Ah, i ull viu com demaneu
el cafè amb llet o, pitjor, el tallat, per-
què us trobareu amb un vas de llet
mida XL i una gota de cafè, per
exagerar no cal patir. De fet, a cada
zona l’hi diuen d’una manera dife-
rent, al tallat, i a sobre, quan ho
descobreixes, et miren com si fos-
sis un marcià o un tonto, o les dues
coses alhora. Jo ja he renunciat a

   Idea! Podríem exportar
pa de pagès, que ara a
Artesa en tenim en exce-
dent, a aquests països
que segurament l’apreci-
aran i, a més, en menja-
ran vaixells sencers!

aprendre com es demana, perquè
no sé mai on sóc. Jo li demano un
cafè curt. Llavors, quan me’l porta,
li demano si us plau si em pot afe-
gir una mica de llet. I així. De bere-

nar no sé, però jo veig molta gent
tot el dia al cafè, és a dir, a la cafe-
teria, per la qual cosa interpreto que
una pasta i un “tallat” te’ls podràs
prendre quan vulguis…Si hi ha sort.
    De fet, cal tenir un sisè sentit per
poder identificar els racons on es
pot menjar. Més que un sisè sentit,
potser cal tenir poc sentit comú, per
a adaptar-te a la seva forma de

Policia (al conductor 1r): Tot correcte. L’alcoholímetre li marca 0.
Conductor primer: Què estrany! He begut vi de Cal Galceran.

Policia (al conductor 2n): Ha begut alguna cosa vostè?
Conductor segon: Sí, el mateix vi que el conductor anterior.

menjar, els seus costums higiènics,
etc. Per dinar, per exemple, si de-
manes una mica de carn, potser et
portaran 4 o 5 costelles de xai bo-
níssim fet a la graella, calent, amb
l’os trencat que dic jo, que omple el
plat que no vegis, una mica del pe-
brot verd que pica un Déu n’hi do,
una amanida si tu vols, i pa, tones
de pa, el pa el regalen, pa blanc ti-
pus “baguette”… Què haurien fet,
si els francesos no haguessin in-
ventat la “baguette”? Perquè de pa
de pagès no n’he vist enlloc. Idea!
Podríem exportar pa de pagès, que
ara a Artesa en tenim en excedent,
a aquests països que segurament
l’apreciaran i, a més, en menjaran
vaixells sencers! I segur que aquest
pa arriba en millor qualitat que al-
guns dels pans que donen per allí!!
Projecte empresarial per sortir de
la crisi, digueu-li a en Rajoy!
…continuarà….

Joan Giribet i Carlí
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IMATGES D’AHIR

Tot esperant el “senyor bisbe”. 1958

ls veïns d’un tram de la car-
retera de Ponts van guarnir
el carrer amb uns penjolls

de flors i rètol de benvinguda.
    Era temps en ple esplendor de
la dictadura franquista i pocs actes
populars tenien el recolzament ab-
solut de l’autoritat competent com
els religiosos. Per això la gent amb
ganes de fer coses per la societat i
pel poble, i de col·laborar els uns amb
els altres, sempre dins de la legali-
tat, s’hi abocava massivament.
    Tot i l’ambient d’aquells anys, pel
que es veu, tenim constància que
era un dels primers rètols escrit en
català. Hi diu exactament: “Els ve-
ïns a sa Excia. Rvdma”. Pel que
suposem que el tractament era
“Excel·lència Reverendíssima”. No
se sap si la redacció era del rector
o d’algun vicari transgressor, però
el text estava escrit en català en
aquells anys un poc difícils. Està-
vem sols a pocs anys de l’esclat de
la Nova Cançó amb els Setze Jut-
ges, del cantant Raimon amb el

“Diguem no” i de l’empenta literà-
ria d’Edicions 62, per la qual cosa
es pot pressuposar que s’oloraven
vents de canvi.
    En tractar-se del bisbe de La
Seu, el rètol estava encarat a la cru-
ïlla del “Control”, perquè aquest
havia de baixar per la carretera de
Ponts. Les botigues d’aquell temps
eren, començant per l’esquerra: la
de la Pilareta del Costa, que no es
veu gaire bé; la de ca l’Ampurdanés
o Botigueta Nova, que venia que-
viures i verdures; la botiga de roba
de cal Mata, que venia roba de qua-
litat; cal Perot; ca la Magina,
espadenyeria; i cal Cristiano, que era
un home que vivia sol. Cal Minguet
del Pepe (Aldavó) queda amagat.
    A la dreta, cal Cobatxo, botiga
amb la reixa aixecada i llogada per
l’Ampurdanés; després de l’esca-
leta, una botiga tancada que va llo-
gar el Dr. Mola com a consultori; cal
Llauner Pedrós; cal Xollat, que te-
nia llogada el Barber Ràpid; la sa-
bateria de Cal Sirvan; i per acabar

el tram, cal Sisquet, perruquer i re-
tratista, entre altres activitats. A l’al-
tre costat es veu la Nova Fonda del
Manel i, al fons, tanca la imatge cal
Maluquer, avui cal Mianes.
    De la gent no n’hem conegut
gaires. Ens pensem que el senyor
de l’esquerra era el Mianes carter.
El segon nen és el Josep M. Llobet,
que avui viu a Barcelona. Les dues
noies del mig, joves i guapes són
la Tereseta del Boher (la Castillona)
i la Maria del Calsilla. La senyora
alta del darrere és la Monserrat del
lampista. El de la bata blanca és el
fill del barber de ca la Ventura. Des-
prés, la Montserrat Solanes i el seu
pare, el Sisquet de cal Sisquet. Molt
a la dreta, el Josep Sabanés, del
carrer Sant Joan, i la seva àvia, de
cal Reboll i família de l’alcalde ac-
tual, Mingo Sabanés.
    Era un ambient de l’època, i és
sabut que cada època té el seu
entorn.

Bartomeu Jové i Serra
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LA FOTO

Les piscines d’Artesa van ser unes de les més de 600 de tota Catalunya que el 8 de juliol es van
solidaritzar amb la Fundació Esclerosi Múltiple. S’hi van recaptar uns 250 euros. Foto: La Palanca


