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Mentre les obres d’ampliació del CAP ja
s’han acabat i han entrat en servei les noves dependències, Baldomar ja és oficialment una Entitat Municipal Descentralitzada després de la constitució de la comissió gestora el passat 18 de maig.
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L’AGENDA

Agenda ciutadana
Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.
ABRIL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 17: Pol Solé i Guerrero, fill de Jordi i d’Estefania
Defuncions:
dia 5: Salvador Cusola i Boix (81 anys), natural de
Marcovau
dia 6: Josep Trullols i Coll (84 anys), natural de
Barcelona
dia 18: Maria Morancho i Rourera (90 anys), natural
d’Alfarràs
dia 23: Paco Portillo i Moreno (91 anys), natural de
Moraleda de Zafayona (Granada)
dia 24: Miquel Eroles i Canes (63 anys), natural de
Montmagastre
dia 26: Antonio Camats i Novau (83 anys), natural de
Montargull
dia 27: M. Àngels Bravo i Solé (60 anys), natural de
Ponts
dia 28: Carme Alcobé i Romeu (77 anys), natural de
Barcelona

FESTES MAJORS
Vernet: 30 de juny

Actes que sabem que es faran
25, 26 i 27 de maig:
A Foradada, Festes de Sant Urbà. Dissabte 26, a les 00:30h,
concert amb el grup De Noche. Diumenge 27, a les 20:00h,
ball amb el grup Mediterráneo
27 de maig:
- A les 13h, al pavelló poliesportiu, Lliurament de Premis
del Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre, amb la presència de l’escriptor Jordi Souto
- A les 19h, a la Pl. Ajuntament, Concert Gospel, organitzat
per la comunitat brasilera amb la col·laboració de l’Orfeó
Artesenc
30 de maig:
A les 22h, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Artesa, Reunió
informativa sobre els cursos de natació infantil (veure
pàg. 42)
Mesos de juny i juliol:
A les nits, a la pista poliesportiva del Camp Municipal d’Esports d’Artesa, Campionat d’estiu de futbol sala. Organitza: CENG
9 de juny:
Al Camp Municipal d’Esports d’Artesa, 1r Torneig aleví EFAP
amb la participació dels equips Alcolea, Arrels, Bordeta,
Cervera, EFAP, EF Tàrrega, Lleida, Nàstic, Segre At., Solsona
i Zaragoza. Organitza: EFAP
Durant el torneig, controls gratuïts de sucre i de pressió arterial per a tothom a càrrec de la Subdelegació d’Artesa de
l’Associació de Diabètics de Catalunya
16 de juny:
- De 10h a 13h i de 17h a 19h, Jornada de Portes Obertes
a les instal·lacions de Protecció Civil d’Artesa (Pl. Nació Catalana, Centre d’Entitats Les Monges)
- Durant la tarda, al pavelló poliesportiu, Festa de final de curs
de l’Escola Els Planells. Organitza: AMPA Escola Els Planells
22, 23 i 24 de juny:
A la Dàlia Blanca, IV Trobada de la Joventut Evangèlica
(veure pàg. 13)
23 de juny:
Revetlla de Sant Joan

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
ABRIL
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
10,6°
Temperatura màxima:
26,1° (dia 26)
Temperatura mínima:
-2,5º (dia 17)
Dies amb precipitacions: 17
Precipitació màxima:
22,2 (dia 30)
Total precipitacions:
96,5 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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20 mm (dia 30)
90 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
13,3°
Temperatura màxima:
27° (dia 26)
Temperatura mínima:
0º (dia 17)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima:
13,5 (dia 29)
Total precipitacions:
70,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
10,9°
Temperatura màxima:
25,5° (dia 26)
Temperatura mínima:
-2,5º (dia 17)
Dies amb precipitacions: 15
Precipitació màxima:
15,4 (dia 30)
Total precipitacions:
76,5 mm
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Perill d’involució
Davant l’allau constant de males notícies econòmiques amb què
ens bombardegen tant el Govern català com el central un dia
rere l’altre, correm un sèrie de perills que ara no fa falta enumerar. El més natural, però, és que un allau ens esclafi... i aquest és
el major perill de tots.
L’esclafament pot ser a nivell individual i, per desgràcia, a molta
gent ja els ha tocat pagar el rebre. També està perjudicant diferents col·lectius, alguns dels quals realitzen tasques socials admirables i ara veuen retallats sensiblement els ajuts públics.
De ben segur que la majoria de nosaltres en som ben conscients de tot això, i uns quants fins i tot en pateixen les conseqüències. Però... i l’esclafament col·lectiu com a país? Us heu fet
aquesta pregunta? Us heu preguntat que pot arribar a passar
amb l’autogovern català? Fent un seguiment de tot el que està
fent i està insinuant el Govern central, Catalunya podria recular
molt i molt enrere. La feina i el sacrifici de tanta gent que ha lluitat
per arribar fins on som se’n pot anar al carall en un tres i no res.
Diuen que Catalunya ha de reduir el deute, i també que correm el perill de ser intervinguts. Si no fos perquè és molt trist el
que està passant, n’hi hauria per fer-se un tip de riure. I els milers de milions d’euros que Catalunya perd any rere any fruit de
l’espoli fiscal de l’Estat? I els diners que ens deuen i no ens paguen? I les inversions que prometen i no es fan? D’això no en
parlen. Es veu que no toca i fan demagògia dient que ara és hora
de fer pinya, d’anar units... Però mentrestant ens estan acabant
d’ofegar econòmicament. Cal suposar que ens volen deixar sense aire i ben acollonits, a veure si així abandonem les nostres
justes reivindicacions.
Aquest perill d’involució que ens amenaça resulta encara més
probable per la resignació de molts catalans i catalanes que fins
i tot ho veuen necessari i inevitable. Alguns fins i tot són capaços
de dir bestieses del calibre que “amb Franco vivíem millor”. Fixeu-vos si en són d’hàbils aquests que volen que Catalunya sigui simplement una regió més d’Espanya. Estan aconseguint que
siguem capaços d’apel·lar un règim dictatorial i, a més, de renunciar a la nostra existència com a nació.
Amb el màxim respecte per la gent de la resta de l’Estat, amb
els quals volem mantenir tan bona relació o més que amb les
persones d’altres estats, no hem de permetre que la crisi sigui
l’argument per aconseguir que Espanya es carregui la nostra
consciència nacional. En cas contrari, pot significar la fi del poble
català com a tal.
Després de 300 anys de resistència, és aquest el destí que
ens espera? Ara és hora segadors, ara és hora d’estar alerta!

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

Entren en servei les noves sales del CAP
principis de maig van començar a entrar en servei
les noves dependències de
l’ampliació del CAP d’Artesa. Les
reformes han donat lloc a quatre
noves consultes, una àrea d’urgències i un nou espai pel transport
sanitari.
A la planta baixa hi ha el garatge
de l’ambulància, amb espai per a
un segon vehicle, i l’àrea d’urgències, que la formen els boxes, amb
tres lliteres de rodes, i la sala d’espera. Fins ara, l’atenció d’urgències es feia en una consulta del CAP,
mentre que amb les noves instal·lacions tindrà un espai propi i els
usuaris no hauran de passar pel
mig de la sala d’espera. A més, comunica directament amb el garatge de l’ambulància. Just al costat
de l’àrea d’urgències hi ha l’espai
destinat a les extraccions de sang.
Ja a la segona planta, s’hi han
fet quatre noves consultes, entre
elles la d’odontologia i la de la llevadora, i les dependències dels treballadors de transport sanitari.
Aquestes compten d’una sala d’estar que també serveix de cuina, dos

A

Algunes de les noves sales: extraccions de sang, urgències i dentista

dormitoris i dos vestuaris amb
armariets i dutxa.
A banda d’aquests nous espais,
la reforma ha permès també fer
millores a la part antiga, com ara la

instal·lació de cortines noves a totes les sales. A la sala gran, la particularitat de les cortines és que són
automàtiques, amb sensors de llum
i vent.

Artesa aprova el crèdit per pagar proveïdors
l ple de l’Ajuntament va
aprovar el dia 14 de maig la
contractació del crèdit per
pagar les factures pendents a proveïdors amb data de 31 de desembre de 2011. L’import sol·licitat finalment va ser de 1.430.000 euros,
una xifra considerablement inferior
als 1.740.000 que sumaven el total
de factures pendents. El motiu prin-

E

cipal ha estat l’avançament d’una
part del deute que la Generalitat té
amb els municipis per mitjà de la
Diputació de Lleida. En el cas
d’Artesa, això va permetre ingressar 225.750,20 euros.
Amb aquests diners es van poder pagar nombroses factures,
especialment les més petites, durant la segona quinzena d’abril i es

va reduir de 130 a 62 el nombre de
proveïdors que van demanar ser
inclosos al pla.
Així mateix, l’Ajuntament té
previst amortitzar una part important del crèdit aquest any,
quan es cobrin ajudes importants com la que la Diputació té
compromesa per les obres del
CAP, de 400.000 euros.

Artesa recull 450 quilos d’aliments
rtesa va recollir 450 quilos
d’aliments al Recapte del 4
i 5 de maig. A diferència
d’altres pobles, es repartiran al
mateix municipi, ja que l’Ajunta-

A

ment ha fet de mitjancer entre el
Banc d’Aliments i els serveis socials. Cal destacar la implicació de
Càritas, per animar les donacions
i per gestionar el material recollit,

similar a l’anterior edició, amb increments en productes com l’arròs, de 100 a 135 quilos. El consistori va agrair la col·laboració de
tothom.
la
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NOTICIARI

L’obertura d’una rasa fa caure part d’un mur
es obres d’obertura d’una
rasa per soterrar una línia
elèctrica van provocar el divendres dia 11 de maig l’esfondrament parcial d’un mur sota la Granja. L’incident no va provocar ferits
però obliga l’empresa a reparar l’estructura per garantir la seguretat. La
rasa, d’un metre i mig de fondària,
s’ha obert per soterrar una línia
elèctrica que cal moure, precisament, per enderrocar l’antic edifici
de Fecsa que hi ha al costat de la
carretera de Vernet.
Tot i que la reparació del mur ho
pot retardar, és previst que l’enderroc es faci al juny. Al solar on ara hi
ha l’edifici de Fecsa s’hi ha d’urbanitzar una petita plaça, però l’obra
s’emmarca en el Pla de Barris, que
ha quedat pràcticament congelat, i
se’n desconeix la data d’execució.

L

L’incident va obligar a tancar la zona per motius de seguretat

Val a dir que les obres de reparació del mur queden cobertes per
l’assegurança i que no incremen-

taran el cost de l’obra que, de tota
manera, va a càrrec de la companyia elèctrica.

la
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NOTICIARI

Artesa reivindica l’escolarització en català
na quarantena de persones
es van sumar a Artesa a la
convocatòria de concentracions simultànies davant dels ajuntaments de Catalunya del dia 28
d’abril per defensar que el català
sigui la llengua vehicular a les escoles, on es va llegir el manifest
unitari de l’associació cultural Escola en Català. L’acte va ser conduït per membres de la Comissió
300, tot i que hi van participar nombroses persones a tall individual i
sense pertànyer a cap col·lectiu.

U

L’acte va reunir una quarantena de persones

Francesc Guillaumet guanya
el premi Pica d’Estats
l periodista balaguerí
Francesc Guillaumet i
Pijuan va guanyar el premi
Pica d’Estats pel seu reportatge
titulat “Un viatge pels camins de
la llum”, publicat a la revista dominical de “La Mañana” el passat
mes d’octubre de 2011.
El premi l’atorga la Diputació de
Lleida i distingeix els treballs periodístics que ajuden a promoure el
turisme a les Terres de Ponent.
Guillaumet va guanyar en la categoria de millor reportatge publicat
als mitjans de comunicació locals.
L’entrega del premi es va fer el
passat 4 de maig.

E

“Un viatge pels camins de la
llum” feia un recorregut per les centrals hidroelèctriques lleidatanes,
destacant-ne el seu potencial turístic i el que va significar la seva construcció a principis del segle XX per
al progrés del nostre país. L’article
comptava amb fotos d’Anna
Carrión.
Francesc Guillaumet té arrels familiars a Artesa i és col·laborador de
La Palanca des de fa anys. Es dóna
la circumstància que el premi Pica
d’Estats va ser guanyat en edicions
d’anys anteriors per dos col·laboradors de la nostra revista: Ferran
Sánchez i Ramon I. Canyelles.

Si vols rebre cada mes la revista a casa,

Subscriu-te a La Palanca,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca
i nosaltres ja ens posarem en contacte.
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NOTICIARI

El túmul de Seró, model pels arquitectes
a singularitat de l’edifici de
l’Espai Transmissor del Túmul de Seró l’ha convertit en
un model a observar per estudiants
i per professionals de l’arquitectura, tot i que les obres encara no
s’han acabat. Un grup de 35 estudiants i professionals de l’arquitectura van visitar-lo al març, i el seu
l’arquitecte, Toni Gironès, va pronunciar una conferència sobre l’edifici en un curs a Madrid. Gironès té
previst parlar-ne a la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito,
a l’Equador, que es farà al novembre.
La visita d’estudiants i professionals va tenir lloc el 20 de març en
el marc del postgrau de Disseny,
Entorn i Arquitectura, dirigit per
Marc Binefa, dins el màster de Disseny i Arquitectura que s’imparteix

L

a l’Escola Elisava de Barcelona. Hi
van participar 35 persones, que primer van visitar les esteles funeràries i després, l’edifici.
Gironès destaca la funció de
l’edifici, posar en valor unes restes
desplaçades del lloc original, i el fet
que s’ha acomplert “generant un

espai que és un equipament cultural i social”.
L’edifici està molt avançat i ara
es treballa en el projecte museogràfic. És previst acabar-lo a finals
de juny. Paral·lelament, l’Ajuntament estudia com es gestionarà i
s’obrirà al públic.

la

Palanca 11

MUNICIPIS

Festa de la Geologia a Vilanova de Meià
ilanova de Meià va celebrar
els dies 5 i 6 de maig la Festa de la Geologia de les Terres del Ponent Català. Dins dels
actes programats, cap a les 10 del
matí del dissabte es va fer el recorregut d’un itinerari geològic des de
Camarasa, Fontllonga i fins a
Vilanova de Meià. Tot seguit, a les
vuit de la tarda i a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià, l’historiador Ramon Bernaus
Santacreu va presentar Josep
Maria Mata Perelló, catedràtic de
la Universitat Politècnica de
Catalunya a Manresa i membre de
l’Associació Terres del Marquesat,
que va oferir una conferència titulada El Patrimoni Geològic i Miner
de la Noguera.
Durant la xerrada, Mata va destacar la important riquesa minera i geològica amb què compta tot el territori català i diverses zones de la No-

V

guera, com la serra del Montsec, el
Pas de Terradets, la Pedrera de Meià,
el Pas de Mont-rebei, Vilanova de
Meià, Cubells, Camarasa, entre altres, així com també les seves característiques culturals, paisatgístiques, científiques... Mata denotà la
importància que té poder inventariar, catalogar i aprofitar tot aquest
patrimoni, alhora que també donava especial èmfasi a la protecció a
dur a terme, per tal d’evitar-ne la

pèrdua i degradació.
Assistiren a l’acte l’alcalde,
Xavier Terré, regidors, veïns de la
zona i membres de Terres del Marquesat. L’endemà, i com a cloenda
dels actes, va tenir lloc un altre itinerari geològic des de Vilanova de
Meià, passant pel Pas Nou i fins a
Cubells.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Terres del Marquesat

Fe d’errates
A la secció Tema del Mes de La Palanca del mes d’abril hi faltava la informació corresponent al municipi
de Vilanova de Meià. En aquest ajuntament, el crèdit per pagar factures pendents a proveïdors té un
import de 58.276,94 euros.

FFesta
oovventut
esta de
de la
la JJo
JJo
entut Evangèlica
Evangèlica
Convidem tots els artesencs i tot el veïnat a la
IV Trobada de la Joventut Evangèlica

que se celebrarà a Artesa de Segre els dies 22, 23 i
24 de juny a la Dàlia Blanca a les 7:30h del vespre.
Entrada gratuïta. Us agrairem la vostra visita.

la
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Sortida dels alumnes de l’escola de Vilanova
l dia 28 d’abril, els alumnes
de l’escola de Vilanova de
Meià van fer l’excursió de fi
de curs. A l’estació de Balaguer, els
alumnes, acompanyats pels seus
pares, van agafar el Tren dels Llacs
amb destí a la Pobla de Segur amb
les “ye-yés” de “la Garrafeta” i tot
un seguit de divertides sorpreses
que s’esdevingueren durant el trajecte. Un cop allà es van desplaçar
a Salàs de Pallars per visitar les botigues-museu, unes botigues plenes d’encant i records d’èpoques
passades.
Al migdia, dinar a Salàs amb cui-

E

sar un dia magnífic.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Antònia Estrada

na típica de la zona i, després, tornada cap a casa. Els petits i també
els grans, tot s’ha de dir, van pas-

Tirada de bitlles de la festa de Santes Creus
l dia 5 de maig, en el marc
de les festes de Santes
Creus de Vilanova de Meià,
el Club de Bitlles Gàrzola, amb el
patrocini de l’Ajuntament i la col·laboració de molts veïns i comerços de Vilanova, Artesa de Segre i
comarca, van organitzar la ja tradicional tirada de bitlles, amb la participació de 17 equips i 102 bitllaires que van fer tirada individual i
per equips. En els quadres adjunts
podeu veure la classificació i els
premis.
Aquest any, vam tenir sort i no
va ploure! El Club de Bitlles Gàrzola
vol mostrar el seu agraïment a tots
aquells que van col·laborar de manera desinteressada en aquesta tirada.

E

Text i foto: Club de Bitlles Gàrzola
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Individual
Classificació
Primer
Segon
Tercer
Quart
Cinquè

Bitllaire
Josep Vilana
Ramon Sabartés
Jerónimo Martí
Ramon Piqué
Cisco Casellas

Equips
Classificació
Primer
Segon

Club
Malgrat
Gàrzola

Punts
204
198

Premi
Pernil
Pernil

Tercer

Vergós

195

Pernil

Club
Lluçars
Albesa
Malgrat
Montgai
Vila-sana

Punts
84
82
82
82
80

Premi
Trofeu Ajuntament i Pernil
Pernil
Pernil
Pernil
Pernil

LA NOGUERA
Nova fàbrica de productes carnis
Vallfogona de Balaguer comptarà amb una nova fàbrica, creada per l’Associació Tialola Social per a la Integració, que produirà plats precuinats. En un principi
comptarà amb 20 treballadors, i gradualment se n’aniran incorporant més. Es pretén que el 70 per cent de
la plantilla estigui formada per persones amb algun
tipus de discapacitat física o psíquica.

Horts comunitaris
Les entitats de Balaguer Dones solidàries, Dóna Pas i
l’Associació Africana de la Noguera han iniciat el projecte Cultiva’t, un projecte que consisteix en posar en
marxa la creació d’un hort comunitari ecològic del qual
actualment ja se’n beneficien una família i tres persones en risc d’exclusió social. Aquests beneficiaris disposen de tres parcel·les de 120 m2 cada una, cedides
pels seus propietaris. S’estan buscant més terrenys a
través de l’Ajuntament per tal de poder destinar la iniciativa a més usuaris.

Castell Formós tancat
Mentre durin les obres de restauració del Castell Formós, l’Ajuntament de Balaguer ha decidit tancar-lo al
públic per motius de seguretat. Es tracta de la restauració d’un tram de muralla que presenta problemes
de filtracions d’aigua, i forma part del projecte de consolidació, restauració i recuperació del monument, del
qual ja se n’ha rebut la subvenció.

Fira Q
El cap de setmana del 28 i 29 d’abril Balaguer va celebrar la Fira Q, dedicada a la promoció dels productes
alimentaris de qualitat del territori. Aquest any es va
optar per dedicar la Fira a la promoció de productes
agroalimentaris de la zona. Els assistents van poder

participar en tallers de cuina i degustacions gastronòmiques. També va tenir molt èxit el planetari portàtil
que va instal·lar el COU (Centre d’Observació de l’Univers) al recinte.

Fira del Sabó
Montgai va celebrar la quarta edició de Net, Fira del
Sabó. Una trentena de productors de Catalunya i la
resta de l’Estat van ensenyar com es fa el sabó de
manera tradicional. També es va realitzar la primera
jornada tècnica sobre la professió de sabonaire al segle XXI i la primera assemblea de l’Associació d’Artesans Saboners de Catalunya, constituïda l’any passat.

Trobada de campaners
61 campaners vinguts de tot Catalunya, València i
França es van donar cita a Os de Balaguer. Les campanes van emetre més de 200 repics des del campanar del l’església de Sant Martí i també des de les que
es van instal·lar a la plaça de la Font. La Fira també va
acollir una mostra d’oficis antics, la majoria dedicats a
la forja i als productes artesans.

Festes del Roser de Penelles
El diumenge dia 5 de maig, dins de les Festes del
Roser, Penelles va acollir la primera edició de la Fira
del Món Rural. El certamen va iniciar-se al matí amb
una concentració de més de cinquanta tractors anteriors a l’any 1975, un esmorzar de pagès i una ruta per
la serra de Bellmunt-Almenara. Durant tot el dia es
van poder veure eines de camp, amb una presentació
d’unes 200 peces i tallers d’artesania per a tothom qui
ho volgués.
Anna M. Vilanova Alentorn

la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de maig
ADULTS
-El lector de Julio Verne. Episodios
de una guerra interminable.
Almudena Grandes. Ed. Tusquets
Editors.
Amb aquest llibre, la novel·lista reprèn els seus episodis de la postguerra. Aquest volum és el segon
dels sis llibres previstos a la saga
Episodios de una guerra interminable.
-El lector de Julio Verne va ser el
sisè llibre més venut durant la primera setmana que va estar a les
llibreries catalanes.

-Diario de invierno. Paul Auster. Ed.
Anagrama.
Per aquesta novel·la, Auster torna
la mirada sobre si mateix i parteix
de l’arribada dels primers senyals
de vellesa per rememorar episodis
de la seva vida i crear un autoretrat.
-L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra. Jonas Jonasson.
Ed. La Campana.
La història és tan absurda i s’embolica tant, que provoca riallades
constants, i tot des del moment que
un avi que compleix 100 anys s’escapa per la finestra de la residència i comença l’aventura més esbojarrada que us pugueu imaginar.
Ha estat un dels llibres més venuts
aquest Sant Jordi.
-Sobre el camí de la vida. Converses amb el meu nét Carles Brasó.
Moisès Broggi. Ed. Edicions B.
En aquest llibre extraordinari, un
nét demana consell al seu avi sobre l’actualitat. L’avi és Moisès

Broggi, eminent cirurgià i humanista centenari. Des de la seva saviesa, les noves generacions no només aprenen a detectar els problemes de fons del present, sinó a
comprendre la seva profunditat

-La soledad de la reina. Sofía: una
vida. Pilar Eyre. Ed. La Esfera de
los Libros.
Llibre íntim i valent, on es traspassa la solemnitat de la vida oficial per
arribar per primera vegada a un
territori desconegut i misteriós en
l’ànima de Sofia.
-Maquis en el Alto Aragón. La Guerrilla en los Pirineos Centrales (1944/
1949). Ferran Sanchez Agustí. Ed.
Mileno.
Viatge transversal de la resistència
armada antifeixista entre l’estiu de
1944 i la tardor de 1949. El text està
acompanyat de 64 pàgines amb
imatges, fotografies i retalls de premsa dels maquis als Pirineus centrals.

INFANTIL
-Sisè viatge al regne de la fantasia. Descobreix les noves olors màgiques. Geronimo Stilton. Ed. Destino.
Un gran perill amenaça el Regne
de la Fantasia... Vermellosa, la
Reina de les Reines de les Bruixes
i custòdia del Gran Robí de Foc, vol
obtenir
una
altra
pedra
potentíssima, el Safir Blau... Si ho
aconsegueix, tot el Regne caurà a
les seves mans. Així s’inicia una
fantàstica aventura per a
Geronimo!

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

ACTUALITAT BIBLIOTECA
Ens podeu trobar a facebook i
ara també a twitter

Jornades d’emprenedoria
- 4 de juliol: COM FER UN CURRÍCULUM VITAE
- 11 de juliol: ENTREVISTA DE FEINA
- 18 de juliol: COM CERCAR FEINA ON-LINE
- 25 de juliol: JOVES EMPRENEDORS
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Horari: de 10h a 11:30h
Obertes a tothom i gratuïtes
Places limitades
Més informació i inscripcions la biblioteca a partir de l’1 de juny
Organitza: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Artesa i l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera

ACTIVITATS BIBLIOTECA
Reunió Club de Lectura de la Biblioteca. Aquest mes llegirem i comentarem un
llibre de l’escriptor italià Italo Calvino, “Si una nit d’hivern un viatger”. Si esteu
interessats a participar, passeu per la biblioteca i us informarem.

la
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EL CAP INFORMA

Acompanyament al malalt crònic
n un àmbit rural i dispers,
amb uns recursos humans i
econòmics escassos, pensem que es una necessitat oferir
una atenció en el domicili del malalt crònic i/o terminal.

E

Per què és una atenció necessària?
Hi ha diferents raons que la fan
important:
- L’envelliment de la població,
especialment l’augment de majors
de 80 anys, amb més dependència socio-sanitària.
- També de persones amb diferents diagnòstics crònics associats.
- La dispersió dels nuclis de
població i de les masies, amb la
dificultat d’accés, per les distàncies i pels mitjans de transport que
disposem. Aquest punt té implicació tant per l’accés dels usuaris al
centre sanitari com per l’accés dels
professionals als diferents domicilis.
- El domicili és l’entorn habitual de les persones, vinculat a la
intimitat i a la qualitat de vida.
- Moltes d’aquestes persones grans, en principi independents, no tenen aquest recurs proper. En altres, aquest suport és la
seva parella, d’edat similar i amb
condicions físiques suposadament
millors. En qualsevol dels dos casos, un petit esdeveniment no esperat pot fer trontollar l’estabilitat.
Han estat sobretot aquests aspectes els que han fet que ens replantegéssim l’estructuració
d’aquest tipus d’atenció.

Com l’organitzem?
Des de l’any 2010, dues infermeres treballen coordinadament amb
la resta de l’equip i dediquen dos
dies a la setmana a fer aquestes
atencions. En dos anys, hem visitat prop d’un centenar de persones
incloses al programa.
D’aquestes, 65 (un 85,52%) tenen més de 80 anys, 10 (un
13,15%) en tenen entre 65 i 79 i una
(un 1,3%) té 57 anys. Els motius
principals pels quals aquestes persones han formar part del programa de domicilis són problemes de
mobilitat greu, derivats de la vellesa, així com demències, diagnòstics oncològics, malalties degeneratives i altres trastorns transitoris.
Es realitzen una mitjana de 27
visites l’any per cada pacient, entre les quals s’inclouen visites per
a cures de nafres, tractaments, seguiments de patologies, suport a la
família i seguiment al final de la vida.
Durant aquest període, han mort
29 persones, de les quals 24 han
mort a casa.
Hem pogut fer una valoració de
les necessitats d’aquests usuaris i

les seves famílies, i prestar l’acompanyament adequat i un seguiment
acurat de la seva simptomatologia,
procurant-los benestar i comfort.
No podem deixar de banda el treball amb el/s cuidador/s informals.
Així, hem fet dos cursos adreçats
als cuidadors no professionals de
persones en situació de dependència, de 26 hores de durada cadascun. El Departament d’Acció Social i Ciutadania ens ha acreditat cada
any aquesta activitat.
Hi han assistit 18 cuidadores d’un
familiar de primer grau.

Què ens ha aportat?
En fases avançades de la vida, els
nostres convilatans poden disposar
d’una atenció basada en la cura i
l’acompanyament, tant tècnic com
humà. A més, permet disposar de
cuidadors preparats i formats i poder-los orientar i oferir el suport que
requereix cada cas.
La satisfacció que comporta als
professionals l’atenció a aquestes
persones i als seus cuidadors.
Equip d’Atenció Primària
Artesa de Segre

la
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ENTREVISTA

Josep Maria Martínez, mestre de mestres
xillerat i el 1965, Magisteri.

senyora, fins que es va acabar la
guerra.

Muntar l’acadèmia
No podia ser Mestre Nacional perquè la graduació de la vista no arribava als nivells requerits, i va decidir preparar a casa repassos de
batxillerat. Per evitar incórrer en
possibles il·legalitats, va muntar
l’Acadèmia Martínez, que va funcionar prop de 20 anys. En obrir l’acadèmia es va veure obligat a donarse d’alta com a autònom, i va veure clar que li serviria per cobrar el
dia que plegués.

Records de joventut

vui parlem amb Josep Ma
Martínez Cases, qui al llarg
de la seva vida ha preparat
alumnes en els estudis de batxillerat que, al seu torn, han esdevingut professionals de l’ensenyament
al poble d’Artesa. L’altra vessant del
seu mestratge ha estat la música,
amb la formació de diversos alumnes. Alguns d’ells s’han guanyat la
vida com a professionals, amb dimensió internacional fins a la seva
jubilació.

A

El senyor Martínez va acabar els
estudis musicals al Conservatori del
Liceu l’any 1955. Després, quan ja
ho havia aprovat tot, s’hi va quedar
dos anys més per estudiar harmonia. No va poder continuar, ja que
als 26 anys va haver de tornar a
Artesa perquè els pares començaven a no estar massa bé de salut.
Va passar dos anys malament, però
després la salut dels pares va millorar i tot es va arreglar. Va veure
queen el món de l’ensenyament tindria una sortida més àmplia i amb
més possibilitats, així que, tot i ser
gran, va estudiar Batxillerat i Magisteri per lliure, es presentava als
exàmens i prou. Amb molt treball i
esforç, el 1961 es va treure el Bat20 la Palanca

Ell sempre havia tingut la idea, inculcada pel seu pare, que amb treball dur i constant es podien superar totes les dificultats. De jove va
tenir una xicota que, per circumstàncies de salut, es va morir de ben jove.
Per aquests fets puntuals, ell es va
refer i va dedicar els seus millors anys
a l’estudi, i en formar-se ell, va adreçar els seus esforços a educar i a
formar els demés. Era la seva vocació i el que sentia de cor.

Temps de guerra
Mirant pel retrovisor de la memòria
ens vol comentar com va viure els
anys convulsos, que a ell, com a
altra gent, en certa forma el van
marcar. Durant un temps, la seva i
una o dues famílies més van viure
en una cabana a Cubells. En veure que la guerra s’allargava, van
voler tornar a Barcelona. Quan es
van decidir a marxar, van ensopegar a Artesa amb la retirada del
front de l’Aragó. Viatjaven en un
camió, i l’exèrcit els el va requisar.
Van anar d’un camió a un altre fins
a Manresa. Volien arribar a
Barcelona, on el seu pare hi tenia
feina. Per tal de no anar a la guerra, el pare es va apuntar a l’Aviació, li van fer uns exàmens difícils,
però hi va entrar. Això els va permetre viure un temps a Banyoles,
on havien destinat el pare. Van viure rellogats mig any a casa d’una

Retorn a Artesa
Recorda que a finals del 1939 van
tornar a Artesa i potser hi havia més
cases enderrocades que dretes.
Era una visió desoladora. El poble
estava molt desmarxat, hi havia
molta feina a reconstruir les cases,
les vides de la gent. De 1940 a 1942
es va reconstruir el poble molt ràpidament. Fins i tot van quedar sorpresos de la rapidesa de la gent a
reaccionar, i més quan hi havia qui
ho havia perdut tot. L’economia de
la gent estava molt malmesa. Un
veí, en tornar, va exclamar: “Renoi,
m’ho han pres tot, fins i tot la bicicleta de la nena de tres rodes, me
l’han pres”.

La postguerra
Va haver-hi gent que ho va passar
malament o molt malament, no circulaven massa diners, però el seu
pare va treballar sempre, a l’Alsina
Graells i també de mecànic dels
pocs cotxes que circulaven. Van ser
uns anys bons, però un transportista que estava assabentat els va
avisar que quan entrarien els cotxes
nous, la feina de mecànic i les reparacions minvarien molt, i així va ser.
Després de tres anys de patiments
i de morts, tothom desitjava que
s’acabés el conflicte. Sobretot la
gent de dretes, que al principi veien els nacionals i Franco com salvadors. La gent d’esquerres, més
que res els que tenien familiars a
l’exili, no el veien tan salvador. En
una guerra civil hi havia rancúnies
i enveges. Els que anaven a missa
i els que no. En una guerra de nacions tothom va a una, però si la
guerra és civil, hi ha molts enfrontaments entre coneguts, entre veïns. Va ser en aquell temps, a començaments dels anys 40, quan ell,
juntament amb altres joves del poble, va va fer les beceroles d’estudiar a l’Academia Balmes, del senyor Xandri.

ENTREVISTA
L’evolució de la música
“Quan vaig començar al novembre
de 1955, els primers alumnes van
ser la Mariona Plens i la Rosa
Serralta. Després, va venir el
Jaume Gaset. El 1957, el mestre
Figueres em va fer venir els seus
fills, la Lurdes i l’Agustí, i el senyor
Espinal, la seva filla Ramona. Tots
van fer piano i es van preparar per
l’examen a Lleida. El 1958, era el
primer any del Conservatori Oficial
reconegut, fins llavors sols era l’escola de música municipal, de la
Paeria. El director era Julià
Carbonell.
A més de la canalla, va venir jovent
que estava treballant i que venia als
vespres, quan podia, de vegades
fins a les 10 de la nit, més tard no
perquè els veïns protestaven.
Aquells anys, sols hi havia les Monges, que també feien música i agafaven els pocs que volien fer-ne de
petits. La cosa va anar fent. Jo no
podia deixar la música del tot, encara que estudiés el Batxillerat per
lliure, una cosa ajudava l’altra.
Cap als anys 70 em va venir el
Julián Diaz, el paleta, fins que va
anar a la “mili”. Va aprovar
mitja carrera, diversos cursos de
piano. Tocava l’acordió i, més tard,
el saxòfon. En Jaume Gaset i en
Joan Carbonell són els alumnes
que han destacat més com a professionals de la música.
Avui dia, això ha anat a més. Ha
augmentat més l’interès dels nois i
del jovent per la música, i es toquen, a més del piano, diferents
instruments. Sembla que el futur
musical del poble és molt afalagador, amb moltes possibilitats. El que
trobo curiós és que abans de la
guerra ha havia gent per fer dues

orquestres i avui sols
hi ha el Joan Carbonell, qui amb el
seu conjunt Reason
To Be va tocar a països d’Europa i al
Canadà. Als anys 50
hi havia els grups del
Dodó Escolà, qui
com a showman va
sortir a la tele cap als
anys 60. Després
van sortir els Ritmos
Modernos i els
Nuevos Ritmos. Amb tot, hi va haver una època sense orquestres a
Artesa. Amb la preparació actual,
és d’esperar que en el futur surtin
més conjunts.”

Batxillerat i Magisteri
L’altra vessant docent del senyor
Martínez era el Batxillerat. Treballava i estudiava, no dormia totes
les hores que tenia son. De vegades acabava a la una de la matinada. A més, durant el dia, quan no
feia classe havia de sortir a comprar per la casa.
“Els alumnes que preparava pel
Batxillerat s’anaven a examinar a
l’únic institut que en aquell temps
hi havia a Lleida. La sala d’estudi
estava plena sovint, i en algunes
ocasions hi havia tants alumnes
que m’havien d’ajudar la Pepita
Fons i la Neus Puigpinós. Tantes
assignatures i tants grups donaven
molta feina. Van destacar per acabar la carrera el Ramon Giribet i la
Ma Rosa Sabartés, que encara avui
són mestres.
Com que estava obert a tothom, va
venir molta gent, molts amb voluntat d’anar passant, l’estudi per lliure era molt dur, per que et jugaves

el curs en un examen. La part de
química i física els costava molt, i
no cal dir l’àlgebra.”

El valor de la seva tasca
Aquella època va ser transcendental per la societat rural. Els pares
amb possibilitats no volien portar
els fills a Lleida o Igualada. Per experiència, creien que si els fills
s’acostumaven a viure fora, difícilment tornarien a casa, es buscarien la vida fora.
El senyor Martínez va obrir camí a
molta gent en el que avui és la seva
feina, tan en la música com en el
terreny de l’ensenyament. Alhora,
va ajudar els menys dotats per l’estudi i els va guiar en disciplina, per
aconseguir situar-se a la vida.
Avui, viu a la residència d’Artesa.
És persona intel·ligent i gaudeix de
bona memòria. De tarannà humil,
la música sempre li ha agradat molt,
ha estat un factor molt important en
la seva vida. Li agrada sentir la
música clàssica a la seva habitació. I encara el podem escoltar tocar l’orgue a la missa dels diumenges.
Bartomeu Jové i Serra
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PREMSA

La premsa comarcal felicita La Palanca
Associació Catalana de la
Premsa Comarcal (ACPC)
va celebrar la trobada
anual de la Premsa Comarcal el dia
12 de maig al Vendrell, en el marc
del seu vuitè congrés. L’ACPC és
un grup de premsa en català i de
proximitat que agrupa 116 capçaleres, entre les quals hi ha La Palanca. Precisament a la trobada
d’enguany aquesta va ser una de
les publicacions distingides amb un
reconeixement pels seus 30 anys
d’història.
L’ACPC està repartida entre 38
comarques d’arreu de Catalunya i
aglutina un total de 1.091.000 lectors. Com a objectiu principal té la
defensa de la riquesa de la llengua
catalana i els valors del catalanisme. També pretén generar nous
periodistes, ja siguin joves o altres
persones atretes per la professió.
En el marc de la trobada
d’aquest any es va ponderar la fortalesa de la llengua i es va posar
de manifest que la premsa local ha
participat en el foment del català
perquè ha guanyat lectors. La
premsa comarcal ha de continuar
fent la feina de comunicadora, amb
excel·lència, i des de l’ACPC
s’aposta pel treball de continuïtat i
pel futur d’aquest sector.
La reunió va destacar també la
importància dels valors de les empreses humanes i el fet que en èpoques convulses, l’economia i les
dificultats acabaran sucumbint a un

L’

acte d’imaginació. Es va comentar que un
de cada cinc
lectors ho és de
premsa comarcal i es va avaluar com a important la necessitat d’enfocar aquesta
premsa
als
subscriptors,
que avui són Foto de grup de les publicacions distingides pels seus 30 anys de
sols un 45%. trajectòria, entre elles La Palanca
Així mateix, es
va recordar que avui a Lleida hi ha Comarcal per reconèixer el suport
de persones, entitats i administra21 socis de l’ACPC.
La trobada va mostrar algunes cions i també, el treball que fan les
estadístiques, com ara que la ma- publicacions associades en l’àmbit
joria de lectors de premsa escrita de la comunicació local i comarcal
són adults, de 38 anys de mitjana, de Catalunya. També es van prehomes, d’un nivell social alt o mit- miar les millors portades.
Entre les publicacions distingides
jà-alt i residents a Barcelona.
En el capítol d’estratègies de fu- per fer 25, 30, 35 o 40 anys, hi hatur es va dir que cal crear nous via La Palanca, pel seu trentè animodels, com els clubs de subscrip- versari. En aquesta modalitat es
tors, incrementar la publicitat i fo- van lliurar quatre reconeixements
mentar la premsa en paper. Un dels a capçaleres que feien un quart de
consells davant la caiguda de pu- segle, set a publicacions que en
blicitat és millorar els continguts, ja feien 30, sis a revistes que en comque incrementarà les vendes i, de plien 35 i un de sol per una publiretruc, la publicitat. Joan Cal, direc- cació que celebrava 40 anys.
La trobada es va cloure amb els
tor del diari Segre, va recomanar
calcular el cost per pàgina i va in- parlaments de les diverses autorisistir que cal que la gent s’acostu- tats i els amfitrions.
mi a pagar per llegir premsa.
En el decurs del Congrés es van
Bartomeu Jové i Serra
lliurar els primers premis Premsa

12è Concurs
per a la Conservació i Manteniment de l’Arquitectura Popular
ÀMBIT: Comarques de les terres de Lleida
PARTICIPANTS: Poden participar tots els propietaris o responsables d’una cabana, pleta, marge o qualsevol altre element
d’arquitectura popular a restaurar (cal fer alguna foto abans de començar les obres)
TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 30 de juny
TERMINI DE REALITZACIÓ DE L’OBRA: finals de juliol
PREMIS: 1r, 450 euros; 2n, 400 euros; 3r, 350 euros
BASES I BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ: www.arquitecturapopular.com

Animeu-vos a participar!
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TEMA DEL MES

Baldomar ja funciona com a EMD
El procés de creació culmina amb la constitució de la comissió gestora
Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de
Baldomar ja ha completat
el procés de creació. El darrer tràmit va ser la constitució de la comissió gestora, que es va fer el 18
de maig a la mateixa localitat. La
comissió regirà fins les properes
eleccions i està formada per cinc
persones encapçalades pel president, Josep Galceran.
Amb aquest tràmit, l’EMD adquireix capacitat jurídica i pot començar a executar accions tan importants com, per exemple, el cobrament d’ajudes. Així, amb l’aprovació de l’EMD per part de la Generalitat el 13 de setembre, Baldomar
quedava inclòs en les ajudes del
Fons de Cooperació Local. No obstant, mentre no es constituís aquesta comissió, no les podia cobrar.
Segons ha publicat el Diari Oficial
de la Generalitat, a Baldomar li corresponen 5.180 euros en aquest
concepte.
Els integrants de la comissió gestora són Montserrat Ros, Delfina
Galceran, Tomàs Pons, Carme Barril i Josep Galceran. Aquest equip,
derivat de l’anterior Junta Veïnal,
regirà fins que es convoquin de nou

L’

Vista de l’interior de la població

24 la Palanca

Baldomar es va annexionar a Artesa l’any 1926

eleccions municipals. A partir de llavors, la comissió es constituirà
d’acord amb els resultats electorals.
Fins ara, tots els tràmits que s’han
anat desenvolupant des de l’aprovació de l’EMD fins a la constitució
de la comissió han estat executats
per la Junta Veïnal.
Tasques d’una EMD
La creació de l’EMD suposa, a efec-

tes pràctics, el traspàs a Baldomar
de diverses competències que ara
corresponen a l’Ajuntament
d’Artesa. Aquestes competències
es concreten, per una banda, a la
normativa que regula l’administració local i, per l’altra, a través d’un
conveni entre ambdues parts.
La normativa faculta les EMD per
vigilar els béns d’ús públic i comunals, conservar i administrar el patrimoni, inclòs el forestal, i regular
l’aprofitament dels béns comunals.
També estableix que ha de tenir
cura de l’enllumenat i la neteja viària, que pot executar obres i que pot
prestar els serveis de competència
municipal que siguin d’interès exclusiu de l’entitat si no són a càrrec
del municipi o de la comarca. Així
mateix, també li reserva ordenar el
trànsit, conservar parcs i jardins i
el patrimoni històric i artístic
i gestionar les activitats culturals i
esportives.
Així mateix, la llei estableix que
l’ajuntament pot delegar altres competències a l’entitat, un aspecte que
es regula per conveni i que, segons
ha informat l’EMD de Baldomar, en
aquest cas inclou altres aspectes
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com les llicències d’obres menors i
la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut. Així mateix,
l’EMD podrà col·laborar en serveis
tècnics, protecció civil, serveis socials, manteniment de la carretera
d’accés i emergències.
Per actuacions com la venda de
patrimoni o les operacions de crèdit, l’EMD necessitarà la tutela de
l’Ajuntament d’Artesa.
Aquest conveni es va presentar en
el marc de la tramitació de l’EMD amb
la Generalitat l’any 2009 i va ser aprovat per les tres parts implicades, la
Junta Veïnal, l’Ajuntament d’Artesa i
el Departament de Governació.
Valoracions
L’entrada en funcionament de
l’EMD ha estat valorada molt positivament per part de la Junta Veïnal. L’ara president de la comissió
gestora, Josep Galceran, ha destacat que beneficia tant el municipi
com l’entitat i ha posat l’exemple
que permetrà demanar més ajudes
a fora. Així mateix, Galceran ha
posat de relleu que “aquesta eina

Representants de la Junta, l’Ajuntament i la Generalitat després de l’aprovació de l’entitat

jurídica defensa una identitat pròpia i genera expectatives de futur,
fet que crea una gran confiança en
un moment difícil pels ens locals”.
Per la seva banda, l’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, ha destacat que donarà suport a l’EMD i
que espera que “compleixi amb to-

tes les competències que estableix
el conveni”. En aquest sentit, l’Ajuntament “supervisarà” l’aplicació dels
acords, que comencen per la delimitació dels límits territorials de
Baldomar. Aquest tràmit determinarà fins on arriba la gestió de l’Ajuntament i la de l’EMD.

Fins ara només Baldomar ha optat per aquesta via
rtesa de Segre té 21 nuclis de població agregats però només Baldomar, amb 118 veïns segons
dades de 2011, ha optat per constituir-se com a Entitat Municipal Descentralitzada. Alentorn, amb
148 persones censades, ho va plantejar fa un temps però, de moment, no ho ha acabat portant a
la pràctica.
El cas de Baldomar arrenca oficialment l’abril de 2009 amb l’aprovació al ple de l’Ajuntament, a instàncies de la Junta Veïnal, de la proposta de creació de l’EMD. La fase de tramitació a nivell municipal va
finalitzar el 2 de novembre del mateix any, quan es va haver tret a exposició pública i sotmès a al·legacions l’informe favorable a l’EMD que havia aprovat el ple.
A partir d’aquí, l’expedient va passar al Departament de Governació, que va informar favorablement, i
a la Comissió de Delimitació Territorial, que també hi va donar el vist-i-plau. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va emetre un dictamen positiu el 7 d’abril de l’any passat i ja ho va deixar tot a punt
perquè el Consell de Govern de la Generalitat pogués aprovar, el 13 de setembre, la creació de l’EMD.
Baldomar es va annexionar al municipi d’Artesa de Segre l’any 1926, i les primeres juntes veïnals es
van crear a partir de l’any 1942. Aquesta figura ha perdurat fins ara, que ha estat substituïda per la
comissió gestora de l’EMD. En l’aprovació d’aquesta figura, la Generalitat ha tingut en compte que la
seva creació dóna resposta “a la voluntat unànime dels veïns” i considera que l’entitat “comptarà amb els
recursos suficients per complir les seves atribucions sense que suposi una pèrdua de qualitat en la
prestació dels serveis”.
Així mateix, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va tenir en compte “circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social i econòmica” a l’hora d’autoritzar la constitució de
l’EMD de Baldomar.

A
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Setmana del Llibre - Sant Jordi 2012
Dins de la Setmana del llibre, el Club de Lectures Artesenc Associació Cultural (CLAAC) ha
organitzat dos actes i n’ha ajornat un altre fins el 24 de juny
l dia 14 d’abril, el doctor
Albert J. Jovell ens va presentar els seus llibres Te
puede pasar a ti i El metge social /
El médico social, a la sala d’actes
de la Cooperativa d’Artesa.
Presentat per Na Carme Barril,
en nom del Club de Lectures, i per
la doctora Montserrat Coma, en
nom del CAP, l’acte va reunir una
seixantena de persones que van
gaudir de la combativa i encesa
defensa que el doctor Jovell va fer
del sistema de sanitat pública. Amb
frases clares i, en més d’una ocasió, “políticament incorrectes”, va
defensar la sanitat, l’educació i la
protecció social publiques, engranant-ho tot al voltant de la seva trajectòria personal. Cal destacar que
més que el metge, en aquesta ocasió va parlar el sociòleg -el doctor
Albert J. Jovell és Doctor en Medicina i també en Sociologia. I com a sociòleg, creu que el canvi que necessita la nostra societat en crisi no sortirà del món de la política, sinó de la
societat civil, de l’empenta dels menors de 35 anys amb el suport de
l’experiència dels més grans que re-

E
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corden, vivament, temps pitjors. També ens ha d’ajudar el sentit de comunitat interpretat com a defensa
d’allò que ens és proper.
En acabar l’acte, una dotzena de
membres del Club de Lectures, juntament amb un col·lectiu de membres del sector sanitari local, varen
participar en un sopar a l’Hostal
Muntanya, amb l’autor i la seva esposa, que finalitzà a altes hores de

la matinada.
Un cop més, volem agrair als
assistents la seva presència, agraïm també la col·laboració dels
membres del CAP d’Artesa i de la
Biblioteca Joan Maluquer i, sobretot, la confiança que el doctor Jovell
ha dipositat en el Club de Lectures.
El dia 21 d’abril s’ajornà la lectura del poema Canigó de Mossèn
Cinto Verdaguer en versió abreu-
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jada i acompanyament musical a
càrrec d’Albert Vidal. La nova data
serà, “si el tiempo y la autoridad lo
pemiten” el proper 24 de juny.
Confiem que aquest cop no hi hagi
al mateix dia i a la mateixa hora un
altre Barça-Madrid amb la lliga en joc.
El dissabte dia 5 de maig varem
poder gaudir d’un extraordinari homenatge a Josep M. de Sagarra al
local de la Dàlia Blanca.
El Grup de Teatre d’Artesa, dirigit per Joan Roca i amb la col·laboració d’Anton Not, com a biògraf, ens oferí al llarg d’una hora i
mitja, un recital poètic/interpretatiu
d’alçada, amb moments memorables com a La Vella cortesana, Fra
Rupert, La filla del Carmesi,etc.
Amb unes interpretacions sòlides i

molt treballades.
El format de l’acte fou el ja clàssic en les produccions del Club, de
tres parts on es barregen la vida i
l’obra de l’autor. Però en aquesta
ocasió, encara que més llarg que
altres vegades, el muntatge fou
molt més dinàmic, accelerat i més
variat, degut a la figura polièdrica i
polifacètica de l’homenatjat.
Volem agrair a les persones que
desafiaren la pluja i renunciaren a
veure el comiat d’en Pep Guardiola la seva assistència i col·laboració. No van ser grans en
nombre, unes 45, però si ho foren
en caliu i en generositat. La fila 0
recaptà 92 euros.
També va ser una mena de comiat per a nosaltres, ja que Anton

Not, el curs vinent deixarà de treballar a l’institut d’Artesa. Volem
agrair-li des d’aquí, un cop més, la
confiança que ha depositat en nosaltres aquests últims anys i, sobretot, esperem que d’ara en endavant
podrem seguir col·laborant. Si això
no fos possible, vagi amb ell el nostre agraïment més sincer i els nostres millors desitjos.
Parlant d’altres coses, es convoca a tots el socis a l’Assamblea
General Ordinaria el proper dia 10
de juny a la sala que el Club de
Lectures té a les Escoles Velles.
L’hora, per confirmar, poden ser les
7 de la tarda.
Josep M. Espinal i Aubet
Secretari del CLAAC

Assemblea de l’Associació de Comerç
última assemblea de l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa, feta el dia 10
de maig a les 22:00 a la sala de les
Monges, va prendre els següents
acords:
- Tothom que vulgui formar part de
l’associació haurà de pagar una
quota, acordada en l’assemblea, de
40 euros al compte que l’entitat té a
la Caixa Penedès d’Artesa de Segre.

L’

- La forma de fer-ho serà, doncs,
anar a aquesta entitat i fer un ingrés al compte de l’associació, informant de l’establiment que el realitza. La data límit per incloure l’associat dins les activitats de la fira
del meló serà el dia 30 de juny de
2012. Després d’aquesta data, quedaria exclòs fins a la propera activitat.
Durant la primera quinzena de

juliol es farà una assemblea amb
tots els socis per decidir quines
activitats fem per la fira del meló.
Si teniu preguntes o aclariments,
dirigiu-vos a Quitxalla, Independent
Soft, Estanc Massana o Pastisseria Borrell.
Moltes gràcies a tots.
Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre

la
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El GRTP homenatja Rafel Gomà (I)
l Grup de Recerques de les
Terres de Ponent (GRTP) és
el resultat de la necessitat de
posar en comú les experiències i investigacions dels investigadors de la
història i la prehistòria de les Terres
de Lleida. El grup neix l’any 1976
amb la convocatòria de la primera
Jornada de Treball, que es va celebrar a Verdú el 9 de maig. Des d’aleshores ençà s’han anat celebrant
aquestes reunions d’historiadors locals i professionals, havent arribat a
la jornada número 42 el novembre
de 2011 a Vilagrassa, amb el
títol “Estudis sobre Vilagrassa
i el romànic tardà a les Terres
de Lleida i de Ponent”.
Actualment ja es treballa
en la preparació de les jornades d’enguany i de l’any
vinent. Els treballs presentats a les jornades s’han anat
publicant en edicions en forma de fascicle d’una cinquantena de pàgines fins a
finals del segle passat i, a
partir de l’any 2000, les actes d’aquestes sessions, que
agafen un caire monogràfic,
es publiquen amb els llibres de l’anomenada sèrie blava, que actualment
arriben a les 400 pàgines.
Pel que fa a la relació del Grup
amb Artesa de Segre, cal dir que la
primera de les jornades que es van
celebrar a la nostra ciutat va ser la
12a, l’any 1982, en què la pràctica
totalitat dels estudis presentats feien referència a Artesa de Segre.
En la rotació de les seus de les
Terres de Lleida on es van succeint
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les jornades, l’any 1990 es torna a
celebrar a casa nostra, aquest cop
amb motiu de l’homenatge que se li
ret al doctor Joan Maluquer de Motes. En aquella ocasió també s’hi presentaren treballs sobre diverses èpoques històriques, però amb una gran
presència de treballs arqueològics.
Com si la preeminència dels treballs arqueològics es volgués reservar per a les jornades celebrades
a Artesa, el Grup de Recerques de
les Terres de Ponent torna a la ciutat l’any 2003 amb la jornada que

porta per títol “Megalitisme, Gravats
i Cupuliformes, l’imaginari de l’home prehistòric”, en què es va retre
homenatge a Josep Maria Miró
Rosinach. Val a dir que la publicació de les actes va recollir diversos
treballs sobre espais del territori
d’Artesa de Segre.
La darrera jornada que hem viscut a casa nostra fou la número 40,
el juliol de 2010, en què es guardonà amb el premi “Athanàgia” el nos-

tre conciutadà Rafel Gomà i
Fontanet per la seva aportació a
l’estudi de l’arqueologia de les nostres contrades. Aquesta jornada va
dur per títol “Rituals i simbolismes,
de la prehistòria a l’actualitat”, amb
17 treballs presentats dels quals 6
fan referència a l’arqueologia del
nostre municipi.
Al marge de la presència de treballs sobre Artesa publicats a les
jornades celebrades a casa, tenim
especial cura de presentar a les
jornades que se celebren en altres
poblacions, sempre que el
tema ho permet, treballs que
fan referència a llocs o moments històrics del nostre
municipi. S’han presentat
comunicacions
sobre
megalitisme, etnografia,
bandolerisme, ordes militars... Treballs inèdits que
han vist la llum en publicacions d’ampli abast territorial.
Recentment acaba de
sortir de la impremta el llibre
que recull les actes de la 40a
Jornada, que va tenir lloc a
la sala de la cooperativa el
10 de juliol del 2010. Estem coordinant una data per a la presentació, que serà al llarg de la primera
quinzena de juliol. En el proper número presentarem el llibre en primícia als lectors de La Palanca i
anunciarem la data, hora i lloc de
la presentació del llibre. Hi esteu
tots convidats.
Ramon I. Canyelles
Vocal de la Junta del Grup de
Recerques de les Terres de Ponent

la
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Trobada jove a Baldomar
ls dies 21 i 22 d’abril va tenir lloc a Baldomar la segona concentració jove de
l’Associació de Marxes a Cavall de
Catalunya (AMAC). La trobada fou
organitzada per Ricard Monfort i
Estrella Àlvarez, dos joves emprenedors i estudiants del segon i últim curs de Tècnics d’Equitació i
que, tot just encara no fa un any,
van deixar la seva Barcelona natal
per instal·lar-se a Baldomar i començar així una nova vida, envoltats de tranquil·litat i natura, dedicada al món dels cavalls.
Dissabte, dia 21, arribaren de
bon matí a Baldomar una trentena
de joves genets federats d’entre 12
i 30 anys, que prèviament s’havien
inscrit a la trobada. Després d’un
bon esmorzar al nostre recinte, sortiren del poble direcció nord-oest
cap al camí de la Collada, des d’on
contemplaren la Vall d’Ariet, per la
qual van cavalcar seguint els seus
espadats, propis del veí Montsec de
Rúbies, fins arribar a Clua. Quan
ja havien muntat 16,6 quilòmetres
van parar a dinar al capdamunt del
bosc del Porta. Després de reposar una estona, van reprendre la
ruta tot contemplant el paisatge, i
creuant el riuet Boix arribaren a
Cavalls de Baldomar.
Després d’allotjar els cavalls en
“paddocks” individuals o compartits,
segons les necessitats, i de donarlos sopar, els joves es disposaren
a gaudir d’un capvespre tranquil
sopant acompanyats de l’actuació
en directe de dos cantautors bons
amics d’infantesa del Ricard,
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l’Arnau Giordani i el Marc Badia,
que els delectaren amb les seves
cançons. No massa tard, ja que tots
estaven ben cansats i l’endemà
calia matinar, els nois i noies dormiren en “haimes” amb capacitat
per cinc o sis persones instal·lades
a l’espai de Cavalls de Baldomar.
L’endemà sortiren direcció sudoest, tot contemplant el verd meravellós dels camps gràcies a la pluja caiguda els dies anteriors. Van
recórrer els camins fins la carena
que presideix l’horta d’Artesa, giraren cap a Vernet i després de creuar el poble fins al peu del turó
d’Antona es van delectar amb les
runes de l’antic poble íber. Després
d’aproximadament 3,5 quilòmetres
s’acabà la marxa. Cap a migdia els
esperava un suculent dinar a les
instal·lacions de Cavalls de
Baldomar i, enmig de cares de cansament, satisfacció i sobretot ganes
de tornar-hi, s’acomiadaren a mitja
tarda tot pensant ja en el retroba-

ment de l’any vinent .
D’aquesta manera, el Ricard i
l’Estrella van veient com les seves
fites i il·lusions agafen força i com
de ben segur aquest estiu podran
gaudir d’un bonic espai a Baldomar
on els seus millors amics, els cavalls, viuen en plena llibertat i on
començaran el seu petit gran projecte especialitzat en la doma natural, ensenyar a muntar els seus
ponis i cavalls d’una manera senzilla, però no per això menys acurada, i, per damunt de tot, estimant
i ensenyant a estimar el que ells
més volen, els cavalls.
Endavant, nois!
Podeu contactar amb el Ricard i
l’Estrella a través del correu:
cavalls.de.baldomar@gmail.com,
la web (encara en construcció)
www.cavallsdebaldomar.com i el
Facebook.

Ma. Dolors Porta Novau

LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

L’ONCE premia un treball de l’Escola
l passat 10 de maig, a la seu
de l’ONCE a Barcelona, un
grup de cinc noies de 6è de
la nostra escola va recollir el premi
del concurs “Fes el teu barri accessible” que organitza aquesta entitat.
El seu treball va guanyar el premi provincial de la categoria A (3r a 6è de Primària) i, posteriorment, el de la fase
catalana. Ara participa en la fase estatal com a representant de Catalunya.
De fet, tots els alumnes de 6è
van participar en aquest concurs de
la mà de la mestra que imparteix
Educació per la Ciutadania, que
també és la tutora de 6è A i del grup
de noies que ha guanyat el concurs.
En concret, aquestes noies van elaborar un cartell sobre la supressió
de barreres arquitectòniques en un
quiosc d’Artesa.
En la recollida del premi, les noies van estar acompanyades per
alguns pares i mares, a més de la
tutora i el director de l’escola.
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Foto de família a la seu de l’ONCE, després de recollir el premi al millor treball de Catalunya en
la seva categoria

Hem visitat l’Ajuntament
ls nens i nenes de segon, a
medi, treballem el tema de
la població (com és, com
són els carrers, com són les cases,
quins serveis hi ha...). Per aquest
motiu vam anar a visitar l’Ajuntament del nostre poble.
Ens va rebre el senyor alcalde,
Mingo Sabanés, que ens va ensenyar les diverses dependències de
l’Ajuntament: la sala de plens, la
secretaria, el seu despatx... També
ens va explicar que l’Ajuntament té
cura dels carrers, de les places,
dels locals socials, de preparar les
festes i fires... i que entre tots hem
de col·laborar a mantenir el nostre
poble ben endreçat i cuidat.
Ens va agradar molt aquesta visita i qui sap si algun dia nosaltres
serem alcaldes o regidors!

E
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Artesa acull una jornada solidària en benefici
dels nens amb diabetis
Diumenge al matí es faran partits de futbol infantils i se sortejarà una cistella
a delegació de Lleida de
l’Associació de diabètics de
Catalunya organitza aquest
diumenge, dia 20 de maig, una
jornada solidària a Artesa de Segre
amb l’objectiu de recaptar fons per
als infants amb aquesta malaltia.
L’acte compta amb el suport de
l’Ajuntament i altres entitats de la localitat.
La jornada començarà a les 11 del
matí al camp de futbol amb diversos partits infantils a càrrec de l’Escola de Futbol Artesa Ponts (EFAP).
Durant el matí, es farà el sorteig
d’una cistella solidària. Les butlletes són a la venda des de la setmana passada i ja se n’han repartit més
de mig miler, al preu d’un euro cadascuna. Tot i això, l’organització
confia incrementar molt més aquesta quantitat, ja que durant tot el cap
de setmana i fins poc abans del sorteig encara es podran comprar.
Aquesta és la primera vegada que
s’organitza a Artesa una jornada solidària en benefici d’aquest col·lectiu.

L

Fi de curs dels
balls de saló
El dia 14 d’abril, el gimnàs Altis va
finalitzar el curs de balls de saló.
Us esperem en la propera edició.

Gimnàs Altis
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Gran temporada dels Fondistes d’Artesa
ls Fondistes d’Artesa de
Segre viuen una de les seves millors temporades. Per
una banda, els resultats esportius
són cada vegada millors i, per l’altra i encara més important, el nombre de membres del grup no deixa
de créixer. Una mostra d’aquesta
tendència va ser la representació
artesenca al Quart i Mitja Marató
de Tàrrega el 6 de maig.
Amb aproximadament una desena de corredors i corredores
d’Artesa, o vinculats a la localitat,
va ser una de les curses amb més
participants del nostre poble. Els
Fondistes es van repartir entre els
dos recorreguts, de 10,5 i 21 quilòmetres. Tots van fer uns temps molt
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El Quart i Mitja de Tàrrega, una de les curses amb més fondistes

meritoris especialment els qui debutaven en la distància dels 21 quilòmetres, i el nom del club va arribar fins i tot als podis. Així, Noemí
Aumedes, amb un temps de 45
minuts i 24 segons al quart de marató, va quedar en tercera posició
de la classificació general femeni-

na i suma un trofeu més a la llarga
llista dels darrers mesos.
Així mateix, des del mes de març
fins ara destaquen les maratons
completades per Jordi Aumedes i
Benjamí Llobet, a Empúries, Roger
Llorens, a Vitòria, i Gerard Castells
i Jordi Fernàndez, a Barcelona.

Campionat de Catalunya Masters de Natació 2012
l 12 de maig va tenir lloc el
Campionat de Catalunya de
Natació a Barcelona, a les
instal·lacions del CN Sant Andreu.
És la competició més important de
la temporada a nivell català. Aquest
any hi van participar 611 nedadors/
es de clubs catalans, espanyols i
de països com Itàlia i França.
El CN Lleida va estar representat per 15 nedadors/es, que vam
participar en 38 proves individuals
i 2 de relleus, amb un resultat de
19 medalles: 10 d’or, 4 de plata i 5
de bronze. A més, nous records
d’Espanya de la Cinta Vilanova.
Ha estat el meu primer Campionat de Catalunya com a nedadora del
CN Lleida (categoria +40). Vaig realitzar les proves de 50 papallona, 50
braça i 200 lliures, aconseguint 3
medalles de bronze. En la prova de
relleus femenins, després de 27 anys
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de no nedar un relleu, junt
amb les companyes Cinta Vilanova, Ester Farrà i
Sónia Martin, vàrem
aconseguir la medalla
d’or.
Agraïment: Un any
més, amb il·lusió i motivada per l’esforç, la
constància i la disciplina
m’han ajudat a poder
entrenar quasi tots els
dies de la setmana en un gran Club
de Natació amb història i amb una
bellíssima acollida per part de tothom. És doncs un honor tenir uns
companys/es fantàstics i uns entrenadors que aporten valors socials i
individuals en cada entrenament.
Combinar l’esport, els estudis i les
obligacions no ha estat fàcil, però
és la millor forma per assolir reptes. És per a mi un plaer agrair l’aju-

da que rebo, dia a dia, dels que
m’envolteu, confieu i em recolzeu.
Les medalles són per vosaltres.
Gràcies, amigues; gràcies, amics.
I convido a tothom que tingui alguna il·lusió a fer ús d’aquests valors individuals: esforç, constància i
disciplina. Els reptes... són per viure.

Noemí Torras i Cortina

Cursa popular pels 30 anys dels Bombers
l parc de Bombers d’Artesa
organitza una cursa no competitiva el dia 9 de juny en
el marc dels actes del 30 anviersari.

E

Es podrà escollir entre dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un de
10, que es podran fer corrent o caminant. El preu de la inscripció són

cinc euros i inclou esmorzar i una
samarreta tècnica. L’organització
recomana fer la inscripció prèviament.
la
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ESPORTS

La Grande Casse, reina de les esquiades

rriba Setmana Santa i als
qui ens agrada l’esquí de
muntanya (i tenim poc
temps) sempre ens fa il·lusió poder
fer, ni que sigui una vegada a l’any,
una sortida més llarga de l’habitual
i, si és possible, fora del Pirineu, per
poder fer una mica més d’alçada
que els 3.404 metres de l’Aneto.
L’any 2011, l’amic Raimon ens va
proposar anar a fer la travessa de
les Domes de Miage (vessant sudOest del Mont Blanc, 3.673 metres),
i com que la meteorologia pintava
bona, doncs carretera i manta, i
amb quatre dies fem tota la travessa baixant per la glacera d’Armancette: impressionant baixada
des del cim mateix fins a les Contamines (de fet, fins una mica
abans, degut a la falta de neu). Amb
el bon record que ens va quedar,
de seguida va aparèixer sobre la
taula la proposta pel 2012; amb un
any d’anticipació!! La proposta era,
ni més ni menys, que intentar la
cara Nord de la Grande Casse
(3.855 metres) i baixar per la via
normal, anomenada ruta dels
Grands Couloirs.
La Grande Casse és a la part
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occidental del Parc Nacional de la
Vanoise i és la máxima alçada
d’aquest parc tant conegut de
França. L’accés més fàcil i directe
al Parc Nacional de la Vanoise és
per Albertville i direcció sud, cap a
les grans estacions d’esquí dels
Alps francesos: Courchevel, Val
Thores, Tignes, Val d’Isere…. De
fet, aquestes estacions d’esquí són
dins el domini del parc però ocupen la zona perifèrica. Al centre del
parc hi ha multitud de refugis i itineraris d’esquí de muntanya fantàstics, amb accessos còmodes i
relativament ràpids.
La cara Nord de la Grande
Casse compta, principalment, amb
tres rutes d’ascensió: la Petite Face
Nord, la Face Nord Moyenne i el
corredor dels italians. La primera és
la més “senzilla” i passa per ser una
mena de cara nord del Taillón entre 3.000 i 3.600 metres. És una
ruta majoritàriament de 45 graus,
amb trams més inclinats. Com us
podreu imaginar, alguns fanàtics de
l’esquí extrem ja l’han baixat amb
esquís (busqueu a Youtube...). La
cara nord Moyenne és una mica
més difícil i llarga, però de les ma-

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’enguany a l’Hostal Muntanya d’Artesa de Segre.
34 la Palanca

teixes característiques. La ruta més
interessant, tècnicament parlant, és
el corredor dels italians, de quasi
900 metres de desnivell, uns 60
graus de mitjana, trams de mixt, i
arriba directament al cim de la
Grande Casse. Malauradament,
està en bones condicions en comptades ocasions.
La nostra idea inicial era fer la
Petite Face Nord amb els esquís a
l’esquena i baixar per la ruta dels
Grands Couloirs. Amb aquest propòsit, doncs, i amb la “meteo” que
marca bon temps per quatre dies,
el dia 31 de març de 2012 enfilem,
per enèsima vegada, l’autopista
cap a la Jonquera, Montpellier,
Valence, Grenoble i Chambery, on
hem fet la reserva al “luxós” hotel
Formule 1 de la ciutat… Tarda de
passejada per la bonica capital de
la Savoia i pizza per sopar.
Per ara us deixem amb la presentació de l’aventura, ja us l’acabarem d’explicar en propers números.

Text: Oleguer Suñé
Fotos: Nic Boliart i Oleguer Suñé

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.

PARTITS POLÍTICS

SI aposta per internacionalitzar Catalunya
l diputat de Solidaritat Catalana Alfons López Tena es
va desplaçar fins a Artesa el
dia 27 d’abril. Al matí va visitar dues
de les empreses més potents del
municipi, Mobles Ros i la cooperativa. El motiu d’aquestes visites és
conèixer el territori, tant els punts
forts de cada zona com tots els problemes que hi pugui existir, per a
trobar-hi solucions.
La visita a la fàbrica de mobles
es va centrar en el potencial exportador de Ros i el seu creixement en
un territori hostil per a grans empreses. El diputat va veure les
instal·lacions i tot el procés productiu i va mantenir un fort intercanvi
de coneixement amb els dirigents
de l’empresa.
Posteriorment, en una reunió
amb un representant de la cooperativa, es van discutir els problemes
del sector primari, provocats per un
augment de la duresa legislativa i
la passivitat de la conselleria. En
aquest sentit, el diputat va recalcar,
coincidint amb la cooperativa, la
manca de treball per part del conseller Pelegrí.
En relació al creixement de les
empreses, el diputat va lamentar

E

López Tena va recórrer les instal·lacions de Mobles Ros

que la Generalitat no consideri la
internacionalització de l’economia,
la cultura i la identitat catalanes com
un dels eixos centrals de les accions de govern.
Conferència
Amb
el
suggeridor
títol
“#comhofarem”, el diputat de SI va
pronunciar una conferència centrada en les estratègies per aconseguir l’estat propi. Davant una vuitantena de veïns d’Artesa i rodalies, el diputat independentista va

insistir en la inviabilitat del pacte fiscal i va etzibar que no hi haurà un
salt institucional mentre els catalans continuïn votant a les urnes
aquells que parlen de sobirania al
carrer i després s’enriqueixen de la
dependència, en clara referència a
CiU.
En el torn de preguntes, molts
dels presents es van interessar pel
projecte de SI i l’actualitat política,
provocant un llarg i interessant debat que va tocar gairebé tots els
temes de la política catalana.

la
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El blog del PSC-PM
l 5 de maig, la Federació del
PSC de les comarques de
Lleida, Pirineu i Aran es va
reunir a les Avellanes per celebrar
el primer consell de la nova executiva. Dins dels punts de l’ordre del
dia hi constava l’elecció i constitució dels membres de la nova mesa,
de la qual en formarà part M.
Lourdes Esteve, primera secretària i consellera de l’agrupació local
d’Artesa de Segre.
El debat més participatiu girà
entorn de les retallades que la dreta vol aplicar a la nostra demarcació. El Manifest PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran (1)
defensa la cohesió territorial i la igualtat d’oportunitats per les persones,
independentment del lloc de residència.
La dreta catalana i l’espanyola
menyspreen els habitants de la plana de Lleida i de la zona de muntanya. Redueixen cada vegada més
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els serveis públics, cada vegada
centralitzen més, fins on?
Si se suprimeixen els ajuntaments de menys de 5.000 habitants, la Noguera seria comarca i
municipi alhora, l’única població
que supera aquesta quantitat és
Balaguer. Si tanquen els jutjats de
Balaguer, amb un edifici nou a punt
d’inaugurar, i Cervera, tota la justícia passarà per les ja repletes oficines del Canyeret. Si esborren la
unitat de Ponts del Departament
d’Agricultura (2) haurem d’anar a
fer les gestions a Balaguer. Si clausuren l’Acadèmia de Suboficials de
Tremp, gairebé 800 persones veuran afectat directament o indirecta
el seu lloc de treball i si clausuren
la residència de temps lliure de Les,
gairebé 50 homes i dones més entraran a les llistes d’aturats.
Sembla que aquestes decisions
queden lluny del municipi d’Artesa,
però en realitat són aquí a la vora, i

són de les primeres...
Des del PSC creiem que cal buscar solucions adaptades a cada territori, que cal valorar la gent que hi
viu i les seves necessitats, que tancar indiscriminadament no arregla els
problemes. L’única manera de sortir-nos-en és reactivar l’economia.
Tots plegats ens hi hem d’implicar.
Per finalitzar, ens volem unir al
dolor de la família d’en Paco Portillo
per la seva recent pèrdua.

Agrupació Local d’Artesa de Segre
1.- http://comlleida.socialistes.cat/ca/
noticia/ros-no-es-possible-que-governs-conservadors-posin-en-riscavencos-i-el-desenvolupamenteconomic-de-les-nostres-terres
2.- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.

Competències o incompetents
vui parlarem realment del
que interessa a tots: la immigració. Ja ho sabem, que
no som simpàtics, que no tenim “tarannà”, però com a mínim el nostre
partit és l’únic que actua, i com diria l’alcalde d’una ciutat de les més
grans de Catalunya –que tots coneixem–, “primer els de casa”. Nosaltres en som creients i practicants, d’aquesta forma d’actuar.
Des del govern central ho posen
fàcil. És moment que l’equip de
govern de l’Ajuntament d’Artesa ho
apliqui. No és un problema de competències, és un problema d’incompetents.
Són d’actualitat les mesures reguladores sobre els immigrants il·legals: durant anys anteriors, grups
polítics d’esquerra incentivaven
que la immigració il·legal s’instaurés en el nostre territori, a canvi de
vots, a un cost altíssim, uns 500
milions d’euros anuals. Nosaltres
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tallem el problema de socarrel i
apostem per destinar aquests diners a la gent de casa.
Una altra de les mesures que
beneficia els artesencs és el control pressupostari a nivell estatal. En
un primer moment sembla que es
perdi autonomia municipal, però no
creieu que ja era hora que algú
controlés aquesta malversació permanent dels comptes dels nostres
Ajuntaments? Quan algú fica la mà
dins la nostra cartera, com en
diem? En tenim molts exemples: el
centre d’entitats, el casal cultural, la
paralitzadíssima nova residència per
la gent gran i ara els 600.000 euros
destinats al megàlit de Seró. Creieu
que és el moment? Si tot plegat ja
sembla que l’Ajuntament d’Artesa de
Segre s’hagi convertit en Nueva
Rumasa, amb la insignificant diferència per alguns, que el primer era patrimoni privat i en el nostre cas ho
haurem de pagar entre tots. En re-

sum, incompetència!
Seguint a nivell estatal, i que
afecta a Artesa de Segre, cal una
regulació sobre el control dels treballadors en ens públics, afectant
directament el nostre Ajuntament.
A partir d’ara, ens assegurem que
el nostre municipi no pugui continuar ampliant de forma sectària,
partidària i desproporcionada la
seva estructura municipal!
En definitiva, heu pogut veure
que tenim molts problemes pels
quals preocupar-nos, que aquests
manipuladors de sentiments no ens
volen deixar veure. El que realment
ens preocupa a nosaltres no és el
fet de tenir tanta cara, sinó el fet de
tenir tant poc cap per aguantar-la.

Junta Local del Partit
Popular d’Artesa de Segre
la
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FILATÈLIA

Segells taladrats, barrats i mostra
esprés de parlar dels falsos
i perforats, seguirem amb
altres tipus de marques o
cancel·lacions que podem trobar
als segells, sobretot en aquests
casos, els primers anys d’utilització, en primer lloc parlarem dels
“taladrats”.
Com indica el nom, aquesta
cancel·lació consta d’un forat, d’uns
quatre mil·límetres de diàmetre, es
classifica a part dels perforats, perquè en aquest cas, ens indica que
el segell ha estat utilitzat per telègrafs i no pas per a l’enviament
d’una carta, encara que els dos tipus siguin a base de forats, no tenen res a veure l’un amb l’altre.
Degut a l’elevat preu que costava
enviar un telegrama, normalment
és més comú trobar “taladrats” els
valors més elevats de cada sèrie,
encara que els valors baixos també es troben.

D

Segells barrats
Els segells barrats són els que sobraven de cada emissió i per inutilitzar-los s’imprimia una sèrie de
barres, normalment horitzontals,

quan eren retirats
de les oficines postals. Aquest sistema fou utilitzat des
l’any 1854 fins al
1900, després ja no
és normal trobarlos barrats.
Com que aquests
segells anul·lats es
poden trobar molt
més assequibles
econòmicament
que el segell nou,
era bastant normal,
que es provés d’esborrar les línies químicament, per
vendre el segell al col·leccionista
com a nou. D’això en diríem manipulació, i junt amb les falsificacions,
ens dóna bons mals de cap als col·leccionistes, per evitar ser enredats.

Segells mostra
Els segells mostra eren impresos
per veure com quedava el segell
una vegada imprès, i normalment
tenen uns acabats molt més acurats i bonics que els segells de tirada llarga. Són identificats per por-

tar una línia horitzontal d’impressió
tipogràfica que, igual que als barrats, en molts casos, es prova de
rentar per fer veure que és nou.
També podem trobar segells mostra amb dues línies horitzontals molt
fines, i més endavant, amb la paraula “muestra” impresa en el segell. En els casos que els segells
porten numeració al darrere, els de
mostra porten la numeració
A000,000.
Bernardí Mota

palanca . cat
revista @ la
lapalanca
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CARTES A LA REDACCIÓ

El fred ens glaça les ganes de regar
quest hivern ha deixat un
fred tan intens que l’aigua i
pagesos de les nostres contrades ha congelat. Per sort, les pluges de la primavera ens fan veure
el futur des d’una perspectiva més
esperançadora.
Aquest fred tan dur ha estat el
preludi glaçant del preu de l’aigua
del canal Segarra-Garrigues. Per
sorpresa de tots, la conselleria
d’Agricultura anunciava una nova
tarifa que incorporava una quota
fixa, de 181 euros per hectàrea, de
la qual fins ara mai s’havia parlat, i
uns descomptes durant els primers
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anys. Els pagesos sabem que
aquestes inversions es plantegen
a llarg termini, i no els primers quatre anys.
És per això que en el supòsit més
favorable, en els regs d’alta dotació -màxim consum d’aigua-, el
preu de l’aigua sortirà a 11 cèntims
per metre cúbic, i per a regs de
suport -poc consum d’aigua-, el
preu arribarà als 20 cèntims, a més
dels 3.100 euros per hectàrea del
dret de connectar-se a la xarxa –
hidrant-. Si aquesta ha de ser
l’aposta del Govern -dels millorsper construir un país territorialment

equilibrat, no anem bé. Els preus
establerts poden fer inviables les
inversions que els pagesos ja teníem en perspectiva i ens fa repensar la necessitat de canviar les nostres propietats de secà a regadiu.
El canal Segarra-Garrigues és i ha
de ser una cosa de tots i hauria de
ser el principi de millors perspectives
per futures generacions, com va ser
i és el canal d’Urgell. Esperem que
la primavera també arribi a la conselleria d’Agricultura, per escoltar la veu
de desacord i descontentament dels
pagesos, per fer aquest gran projecte viable i sostenible.

PREU DE L’AIGUA CANAL SEGARRA-GARRIGUES
Dotació (m3/ha)
1500 m3/ha

Any
1r any
2n any
3r any
4t any

Preu inicial
0,08 •/m3
0,08 •/m3
0,08 •/m3
0,08 •/m3

Quota fixa
181 •/ha
181 •/ha
181 •/ha
181 •/ha

Descompte
75%
50%
25%
0%

Preu final
0,1102 •/m3
0,1403 •/m3
0,1705 •/m3
0,2007 •/m3

Dotació (m3/ha)
3500 m3/ha

Any
1r any
2n any
3r any
4t any

Preu inicial
0,08 •/m3
0,08 •/m3
0,08 •/m3
0,08 •/m3

Quota fixa
181 •/ha
181 •/ha
181 •/ha
181 •/ha

Descompte
75%
50%
25%
0%

Preu final
0,0929 •/m3
0,1059 •/m3
0,1188 •/m3
0,1317 •/m3

Dotació (m3/ha )
6500 m3/ha

Any
1r any
2n any
3r any
4t any

Preu inicial
0,08 •/m3
0,08 •/m3
0,08 •/m3
0,08 •/m3

Quota fixa
181 •/ha
181 •/ha
181 •/ha
181 •/ha

Descompte
75%
50%
25%
0%

Preu final
0,0870 •/m3
0,0939 •/m3
0,1009 •/m3
0,1078 •/m3

* Condicions previstes adquirint els drets de reg de l’any 2012 amb un cost de 3.100 •/ha.

Salvador Soldevila i Pedrol
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FA 25 ANYS

Maig de 1987
ens dubte, les eleccions municipals representen el contingut principal d’aquest
número. No només per les pàgines informatives que hi dedica la
revista, sinó també per alguns textos crítics que semblen aprofitar
l’avinentesa per a diverses reivindicacions.
PORTADA. Es tracta de la clàssica imatge de l’Ajuntament
d’Artesa amb motiu de les eleccions municipals d’aquell any, les terceres després de la dictadura franquista. El logotip que la revista va
estrenar el mes anterior hi apareix
de color vermell.
EDITORIAL. Estimar el món rural fa referència a les iniciatives de
la Comunitat Europea per a potenciar el món rural i ens recorda que
des de les pàgines de la revista
s’ha lluitat per despertar consciències en temes com la qualitat
de l’aigua del Segre, el perill d’incendis forestals, la defensa del
bosc de Clua i la manca d’espais
verds al nucli urbà.
RETALLS D’HISTÒRIA. Aquesta és una nova secció, signada per
l’historiador Josep Lladonosa i Pujol, que en aquell moment estava
treballant en la redacció de la història d’Artesa de Segre. La vila closa d’Artesa de Segre als segles XV
i XVI (I) és el títol de l’article que
ens descriu la part més antiga
d’Artesa, a partir de les dades del
Llibre d’Estimes, en una època que
pertanyia a l’Abadia de Montserrat.
Com a exemples del contingut, ens
diu que a la plaça Major hi havia la
casa vella del senyor, o que la que
avui s’anomena plaça del Ball, aleshores era d’Avall.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
escriu El ball de La Raimundta
d’Artesa de Segre. Acompanyat de
les figures i gràfics que ajuden a
entendre els passos d’aquest ball
rodó, així com de la partitura,
Sánchez n’explica els detalls
d’acord amb la informació del Cos-

S
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tumari Català de Joan Amades.
També ens diu que el corresponsal
de Madoz (1845) situa la font de la
Salut, on les dones ballaven mentre esperaven torn per recollir aigua, “en la cúspide del monte... que
domina la población”.
OPINIÓ. En l’article El nostre
Senill, el col·laborador Joan Giribet
Carlí s’estrenava com a articulista
de la revista. Ho feia amb un toc
d’atenció sobre l’estat d’abandonament i degradació del Senill. La
seua proposta de construir un passeig al llarg del pas d’aquest riuet

per Artesa continua avui sent un
somni per als artesencs i
artesenques. En tot aquest temps
només se n’ha fet la canalització i
s’ha eixamplat el pont de la carretera de Montsonís.
CARTES A LA REDACCIÓ. En
aquesta secció hi trobem dues cartes sense títol. La primera, signada per J.M.F. Aquesta persona es
mostra molt crítica amb l’ensenyament i la cultura a Artesa, aspectes
que considera “deixats de la mà de
Déu”. Les queixes van des dels
plantejaments pedagògics dels dos

FA 25 ANYS
centres d’ensenyament primari
d’aquella època, passant per les
mancances que troba en l’ensenyament secundari, fins arribar a
la despreocupació de l’Ajuntament.
L’altra carta, de
M.T.S., toca un tema
que el mateix autor o
autora qualifica com a
tabú: el mercat del diumenge. Creu que s’hauria de canviar de dia i
promoure activitats esportives, culturals i recreatives per al matí del
diumenge.
DE LA VELLA
ARTESA. La maquetació de la secció del Brunet d’Artesa deixa bastant que desitjar, ja que passa de
la pàgina 10 a la 19. En aquesta
ocasió ens parla del servei militar a
Ceuta i de la caseta dels pobres.
ESPECIAL ELECCIONS. La
secció consisteix en una Enquesta
als caps de llista de les candidatures que es presentaven a Artesa de
Segre. Els redactors es lamenten
que la candidatura del PSC-PSOE,
encapçalada per Jaume Farrando,
no hi hagi volgut participar. Al llarg
de més de 3 pàgines els candidats
d’AP (M. Rosa Aldavó), de CiU
(Jaume Cardona) i d’ERC (Josep
Minoves) van contestant preguntes
relacionades amb la promoció dels
sectors econòmics, l’ensenyament,
la sanitat, la cultura, l’urbanisme,
els serveis, els pobles agregats...
Com és habitual, es tracta de declaracions de bones intencions, tot
i que el candidat de CiU, alcalde en
els 4 anys anteriors, concreta més
algunes propostes.
Per altra banda, CiU i AP van
contractar, respectivament, una
pàgina de publicitat electoral, cosa
que en les darreres conteses electorals ha esta motiu de normes molt
restrictives. Recordo que l’anunci
de CiU va ser especialment polèmic perquè hi apareixia la fotografia d’una entitat d’Artesa, les caramelles. En la imatge es veu els caramellaires amb el president Pujol

a l’entrada del santuari de Salgar,
durant la visita que aquest havia fet
una Pasqua recent. Hi va haver
gent que ho va considerar com a
ús polític d’una entitat artesenca.
COMARCA. Com en el mes an-

terior, només hi ha notícies dels
corresponsals de Baldomar, Foradada i Montsonís. Pel que fa al municipi de Foradada, ens assabentem de les 6 persones que es presenten a les eleccions municipals,
alguns per CDC i altres com a independents. En tractar-se d’un
petit municipi, les llistes són obertes i no hi havia un cap de llista
definit.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Entre els diversos temes dels
quals s’informa en aquesta secció,
destaco la sol·licitud de diferents
subvencions a la Diputació de
L l e i d a ,
especialment les
destinades a la
plaça del Ball,
amb un pressupost de 6,4 milions de ptes., i als
carrers Lleida i
Guimerà, amb 4,5
milions.
ARTESA CARA
NETA. Aquest títol
consta com si fos
una secció, però
entenc que és un
article d’opinió. Es
tracta d’una forta
crítica respecte al
tractament dels
residus (urbans,

ramaders, enderrocs...), i en responsabilitza tant a l’Ajuntament
com a la ciutadania. Els signants
són Joan Aranés, Jesús Martí i
Josep Vilella, que acompanyen el
text amb un total de 8 fotografies,
bàsicament d’abocadors incontrolats de la
rodalia d’Artesa.
HUMOR. Dos acudits dels populars personatges Quimet i
Cosme omplen una
bona part de la penúltima pàgina. Un és de
política i, encara que
sigui de fa 25 anys, no
ho sembla.
ESPECIAL ELECCIONS. Ocupant la
resta de la penúltima
pàgina i tota la contraportada, la
revista ens ofereix la foto i una petita biografia de cada un dels candidats a l’alcaldia en les eleccions
dels municipis de la rodalia. Com
que ja hem parlat abans dels
d’Artesa i de Foradada, només faré
esment de la resta. A Alòs de
Balaguer, Martí Galceran (CiU); a
Cubells, Josep Pons (ERC) i Josep
Roig (ERC); a Vilanova de Meià,
Climent Durich (CiU) i Josep Miquel
(AP).

Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes d’abril
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (2 d’abril)
Absències: Antoni Colom (CIU)
S’acorda, per unanimitat, el reconeixement dels següents triennis:
- A Marta Blanch Serralta, 4 triennis,
amb efectes de l’1 de juliol de 2012.
- A M. José París Folch, 7 triennis,
amb efectes de l’1 d’octubre de 2012.
- A Dolors Quesada Jiménez, 5 triennis, amb efectes de l’1 d’octubre de
2012.
- A Josep Samarra Jovell, 4 triennis,
amb efectes de l’1 d’octubre de 2012.
- A Dolors Puig Bergalló, 1 trienni,
amb efectes de l’1 de setembre de
2012.
- A Susana Collado Molina, 1 trienni,
amb efectes de l’1 d’octubre de 2012.
- A Miquel Mota Pérez, 1 trienni, amb
efectes de l’1 d’octubre de 2012.

prestació de servei de piscines i instal·lacions esportives, per a adaptar-la a
les necessitats del servei.
S’aprova, inicialment, la modificació de l’ordenança fiscal número 9
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius,
per a adaptar-la a les necessitats
del servei.
- A favor: 7 vots (ERC)
- En contra: 3 vots (CiU)

S’acorda desestimar les al·legacions presentades pel grup de
CIU en el sentit que es basen en
interpretacions d’aquest grup municipal i, per tant, es basen en criteris subjectius; així com aprovar
definitivament la modificació de l’ordenança fiscal numero 28 reguladora de la taxa per la prestació del
servei de l’Escola de Música atès
que és del tot necessari procedir a
tirar endavant aquesta modificació
S’aprova, inicialment i per unanimitat, per poder compensar les retallades
la modificació de l’ordenança fiscal nú- del Govern de la Generalitat, i
mero 12 reguladora de la taxa per la d’aquesta manera poder anar equilibrant la prestació
del servei, i vist l’imCurs de natació municipal - Estiu 2012
portant desequilibri
Es durà a terme durant els mesos de juliol i agost.
entre ingressos i
-En NATACIÓ INFANTIL hi ha dos grups:
despeses.
INFANTIL-PETITS (de P2 a P4)
- A favor: 7 vots
INFANTIL-GRANS (de P5 a ESO).
(ERC)
-Torns:
- En contra: 3 vots
1r: Del 25 de juny al 6 de juliol
2n: Del 9 de juliol al 20 de juliol
(CiU)
3r: Del 23 de juliol al 3 d’agost
4t: Del 6 d’agost al 17 d’agost
-Horaris: de les 10:30h fins a les 13h, segons l’edat dels
participants.
-La temporada finalitzarà amb la FESTA DE FINAL DE
CURS: dissabte 18 d’agost d’11h a 13h.
Reunió informativa: dimecres 30 de maig a les 22h a la
sala d’actes de l’Ajuntament
-En NATACIÓ PER A ADULTS I JOVES hi ha els següents
torns i horaris:
-MIGDIA:
Del 2 al 31 de juliol, de 14h a 15h o de 15h a 16h
De l’ 1 al 31 d’agost, de 14h a 15h o de 15h a 16h
-VESPRE:
Del 25 de juny al 20 juliol, de 20 a 21h
Del 23 de juliol al 17 agost, de 20 a 21h
Matriculació
Per matricular-se caldrà omplir la butlleta d’inscripció (en tenim a l’Ajuntament i també n’hi ha al banc) i fer-la efectiva a
l’Ajuntament, sempre que quedin places disponibles.
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APROVACIONS DURANT EL
MES D’ABRIL
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per pintar la façana de l’immoble
situat en el carrer Escoles, 18
d’Artesa de Segre.
- Per l’extracció de teules i posterior col·locació d’aïllament i sanejar
coberta, en l’habitatge situat en el
carrer les Eres, 2 de Seró.
- Per substituir porta basculant
exisporta de garatge de l’immoble
situat en el carrer Barcelona, 2-4
d’Artesa de Segre.
- Per pintar la façana de l’immoble
situat en el carrer Escoles,14
d’Artesa de Segre.
S’aprova la llicència de primera
ocupació per l’habitatge unifamiliar
entre mitgeres situat al carrer del
Molí, 8, d’Artesa de Segre.
Atès que hi ha hagut noves construccions i per tal d’unificar numeracions existents, s’aprova la
renumeració de via pública als següents termes:
- Carrer Sant Miquel de la localitat
de Seró.
- Carrer Fons de la localitat
d’Alentorn.
Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a
renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 20 de juny
Artesa de Segre: dimecres 20 de juny (només en casos
molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes
(tel. 973 40 00 13).
Ajuntament d’Artesa de Segre

PALANC-OCI

Jeroglífic

Humor

per David Fusté
Avui dia es fan millor els tractes en els BARS que en els BANCS

MAIG
I
negacióRN
Què vols per dinar?

BANQUER

ALCALDE
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Solució al jeroglífic
Un entremès i carn (un, entre mes i ca+rn).

IN MEMORIAM

L’ Angelina ha marxat
L’Angelina ha marxat, injustament i sense ser el seu moment. No sabem el perquè, però tampoc el buscarem, ja que l’únic consol que ens queda és recordar la
gran mare i padrina que ha estat, la qual ens ha educat, ens ha estimat i ens ha
donat tot l’amor i afecte que un fill desitjaria.
Esperem de tot cor que si realment el cel existeix, amb el Josep puguis tornar a
estar i que, des d’allà dalt, pugueu observar tot el que un dia vàreu sembrar amb
il·lusió i empenta, però… recorda que us trobarem a faltar.
Moltes gràcies per tot, mama!
La família Santacreu-Bravo volem agrair les nombroses mostres de condol i
d’afecte rebudes per la pèrdua de l’Angelina Bravo Solé, el passat 27 d’abril.

Nota d’agraïment
La família Camats-Puig volem expresar el nostre sincer agraïment per les nombroses mostres de condol i afecte rebudes per la pèrdua del nostre estimat espòs,
pare i padrí Antonio (el pastisser de Montargull).
Alhora, també volem agrair al personal del CAP d’Artesa de Segre les atencions
rebudes i la seva incondicional dedicació.
Montargull, 26 d’abril de 2012

En record del Paco
En recuerdo de nuestro padre, suegro, abuelo, hermano, cuñado, tío, primo,
amigo... En definitiva, de Paco.
Paco ha recorrido un largo camino, 91 años, con una infancia que pasó en
su tierra natal, un pueblo de Granada, de la que hablaba pocas veces; una
juventud truncada por la guerra civil, sus consecuencias y 42 meses de servicio
militar en África; una madurez dedicada a sacar adelante, con su trabajo y la
ayuda de nuestra madre, a su familia y una vejez plena y feliz rodeado de
todos aquellos que le hemos querido.
A Paco la guerra civil le pilló en el bando rojo, lo que le supuso que, una vez acabada la guerra, le
encarcelaran y le condenaran a pena de muerte; por suerte para él, y para todos nosotros, esta condena
no se cumplió, pero se pasó tres años en la cárcel. A finales de los años 40 se vio obligado a huir de su
tierra camino de Francia y se quedó en la frontera catalano-francesa. Con el tiempo, a principios de los 50,
el trabajo le llevó a la Torre de Fluvià donde conoció a Antonia y con ella formó nuestra familia.
Ha sido una persona luchadora, trabajadora y honesta que, junto a nuestra madre, nos dieron un
ejemplo de vida que sus hijas hemos intentado seguir y transmitir a sus nietos.
La familia queremos agradecer a todos aquellos que le habéis acompañado durante estos años el
afecto mostrado hacia Paco y nos gustaría que le recordaseis como era: Un “granaíno” de nacimiento y
catalán de adopción; un hombre sencillo, trabajador, leal, generoso, siempre con una broma a punto y una
sonrisa en sus labios, con su huerto, su “Moncloa”, su partida de dominó o de butifarra...
Les famílies Portillo-Sellart i Cierco-Portillo volem agrair les mostres d’afecte i de condol rebudes amb
motiu del traspàs del Paco. També volem donar les gràcies al serveis sanitaris d’infermeria, urgències i
farmàcia.
NOTA DE LA REDACCIÓ
La Palanca s’edita en català, però excepcionalment hem publicat algun text en castellà. Així ho hem fet en aquesta ocasió,
ateses les circumstàncies exposades per la família.
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DÈRIA GASTRONÒMICA

Les tapes del Cal Jubete
al Jubete és un negoci familiar on els clients
s’hi troben com a casa. El Pere Jubete i la Rafa
Sánchez han sabut adaptar-se als nous temps
i han sabut transformar l’originària bodega que van
obrir els pares, en un bar de tapes i esmorzars de forquilla.
Cal Jubete es va fundar l’any 1960, al baixos de la
carretera de Ponts, 6 d’Artesa de Segre. L’Àngel Jubete
i la Rosa Farré venien vi a granel i tot tipus de begudes com licors, gasoses, refrescos, etc. Tenien una
clientela fidel i els caps de setmana els servien vermuts, i patates, escopinyes i olives per picar. Amb
l’obertura dels primers supermercats, la venda de begudes a granel va anar perdent pes.
L’any 1995 traslladaren el negoci al número 31 de
la carretera d’Agramunt, amb el Pere i la Rafa agafant
el relleu generacional. Conservaven encara una petita part destinada a bodega, però la seva activitat principal era el bar. Fou el 1998 quan decidiren apostar
decididament per la restauració casolana en format
tapes, sense descuidar el bar.
La Rafa és una cuinera autodidacta que ha anat
incorporant a poc a poc plats que són ja uns clàssics:
tot tipus de truites (meritòries les de patates i espinacs), el confitat de la padrina, callos, popets, arengades amanides, patates braves (no podeu marxar sense provar-les), mandonguilles, bacallà esqueixat, caragols a la gormanda, ous estrellats, salpicó de marisc, aletes de pollastre (cruixents i gustoses), ous farcits de tonyina, torrades variades, etc.

C

Els clients poden confiar cegament en els consells
de la Rafa. Només cal demanar-li que porti el que
vulgui, i ella va posant a taula les tapes que ha creat
aquell dia. Segur que marxen tips i satisfets. La Rafa
diu que la crisi, la llei antitabac i la variant els han fet
baixar el volum de negoci, però ells continuen amb
il·lusió un treball que deixa content a aquell que hi va.
Miquel Regué i Gili

La recepta: Bacallà gratinat amb allioli (per Rafa Sánchez)
Ingredients per a 4 persones: 4 talls de llom de bacallà dessalat, 400 g
de mongetes seques cuites, pebre vermell dolç, all picat, allioli (maionesa amb all).
En una safata de forn posem un sostre de mongetes seques cuites.
Per damunt una mica d’all picat. Fiquem els talls de bacallà a sobre i un
polsim de pebre vermell dolç. Posem una bona cullerada d’allioli a damunt de cada tall. Ho fiquem tot al forn durant 15 minuts a 200 ºC. Ja
està a punt per menjar.

L’allioli
L’allioli és una salsa espessa de color groguenc, on els ingredients fonamentals són l’oli i l’all. És un pilar de
la cuina catalana i el seu origen es remunta a les antigues civilitzacions egípcia i romana. Hi ha diferents
variants de la salsa, algunes amb ou (anomenada també maionesa amb all). La recepta original es fa al
morter, amb all picat, sal i oli d’oliva, que es va ficant amb un rajolí i lligant amb la mà de morter. Les
modernes batedores elèctriques han facilitat la feina als qui volen fer un allioli de forma ràpida. El rovell d’ou
ajuda que quedi lligat. També es pot fer amb llet.
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IMATGES D’AHIR

L’equip de l’Acadèmia Martínez. 1972

mb els companys, sempre
hem cregut que les fotos antigues són un reflex d’un
temps i d’una gent que el van viure. Aquest n’és un exemple. Comentem l’equip de futbol de l’Acadèmia
Martínez, una de les poques fotos
que disposem dels seus alumnes.
L’acadèmia estava situada en un
pis del carrer de les Monges i, a les
hores d’esbarjo, els nois es desplaçaven al camp i feien llargs partits.
A vegades, en retardar les classes,
el senyor Martínez s’enfadava molt,
però per trencar el ritme dels estudis,
els nois necessitaven fer exercici, cóore
una estona. En aquesta ocasió es tractava d’un partit “oficial” interescolar, més
o menys seriós.
A Artesa sempre hi ha hagut
molta afició al futbol. Però, a més,
en l’època que ens ocupa, els anys
70, l’equip local, el CE Artesa, era
el segon equip de la província, darrere la UE Lleida i davant del Tàrrega,
el Mollerussa i el Balaguer, ciutats
amb un potencial de socis, i per tant
econòmic, més gran que nosaltres.
El mèrit es devia a la junta, formada per Francesc Vilalta,
el Sisquet, com a president, Josep

A
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Fontanet, secretari, i Felicià Espinal, Pepe Tugues i Gaspar Martí de
vocals, entre altres. L’equip de
l’Artesa anava a jugar a la província de Barcelona, a la de Tarragona
i a tot arreu, amb bons resultats.
Es va mantenir uns anys a Preferent, que seria una Segona B avui.
Aquest era un dels equips dels
molts que hi havia llavors, tant de
juvenils com de veterans. Hi havia
cultura de l’esport, i la gent ho tenia més fàcil practicant el futbol. Hi
havia un fort esperit competitiu, a
més de passar-s’ho bé, els joves
volien competir.
L’alcalde d’aquells anys era en
Joan Macià, i hi havia de rector Mn.
Josep Alòs. El que es veu a la foto
és la casa del Josep Amor,
constuïda els anys 60, que era un
rellotger d’Artesa que havia viscut
a Bagnères de Bigorre (França).
Era família de cal Camperol i s’havia volgut retirar al seu poble. El que
no es veu, ja que encara no
s’havia construït, és la pista de tennis i el complex de les piscines i del
bar. Això es faria poc més tard.
Els futbolistes que estan drets,
d’esquerra a dreta, són: José

Cabera, fill d’un guàrdia civil, que
era el porter i que avui és oficial de
l’exèrcit i viu a Cartagena;
Ramon Giribet, que llavors no devia ser ni “esquerranet” ni independentista i que avui és director d’un
centre escolar; Agustí Sangrà, fill
de la Maria de ca la Pastora, que
viu a Solsona; Albert Gibert,
avui electricista, de ca la Magina;
Joan Camats,que treballa a Alexan,
i Josep Sala, de Tòrrec. Els ajupits
són: Joan Aranès, que es va treure la carrera de Física, avui viu a
Altafulla i és professor de Física i
Matemàtiques, per afició darrerament s’ha tret el títol de Capità de
la Marina Esportiva; José A.
Repilado, difunt; Ricard Mola, de la
Farmàcia, que viu a Lleida; Quim
Martí, de cal Gavarrenc, que viu a
Girona; i Ramon Vila, empresari de
granges, de cal Simonet.
Si més no, és curiós observar
que encara que tots van començar
estudiant a Artesa, molts d’ells amb
els anys han viscut la diàspora de
repartir-se per diferents punts geogràfics a causa de la feina.
Bartomeu Jové i Serra

LA FOTO

El dia 29 d’abril, la família Bròvia-Capell va organitzar la primera caminada en memòria de Francesc
Bròvia, que va reunir 200 persones i que volen convertir en anual. (Foto: família Bròvia-Capell)

