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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Artesa es vesteix
de Festa Major

L’Escola de Futbol
d’Artesa emprèn
camí en solitari

Artesa es vesteix de Festa Major
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Com és habitual en aquests temps que ens
toca viure, el pressupost de la Festa Major
d’Artesa s’ha vist sensiblement rebaixat.
No obstant, els efectes no han estat gaire
negatius i la gent ha participat força dels
actes.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR
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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.

Matrimonis:
dia 15: Corina Cenan (veïna d’Artesa)
Josep Farré i Farràs (veí d’Artesa)
Municipi de Foradada

SETEMBRE
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 13: Joan Castany i Sabaté (90 anys), natural
d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 7: Geraldine Terrero i Alies, filla d’Edgar i de
Gissel
dia 19: Iulia Maria Mihesa, filla de Calin V. i de
Lucretia
dia 22: Pau Gonzàlez i Camats, fill de Raúl E. i de
Joana
dia 23: Biel Fontana i Boliart, fill de Marc i de Montse
Defuncions:
dia 6: Francisco Tarré i Marsà (88 anys), natural
d’Anya
dia 13: Neus Sellart i Serra (85 anys), natural d’Artesa
de Segre
dia 15: Antònia Capell i Garriga (88 anys), natural
d’Anya
dia 19: Ramon Duran i Badia (78 anys), natural
d’Artesa de Segre

Defuncions:
dia 12: Ramon Pascuet i Castells (55 anys), natural
de Foradada
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 11: Antoni Pallarés i Vilaseca (91 anys), natural
de la Baronia de Rialb
dia 18: Elisa Solé i Puig (90 anys), natural de Lluçars
dia 23: Guillem Hortoneda i Pujals (32 anys), natural de Barcelona

Actes que sabem que es faran
11 de novembre:
Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià
(veure pàg. 33)

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

Municipi de Vilanova de Meià
AGOST (pendent)
Temperatura mitjana:
25,6°
Temperatura màxima:
40,2° (dia 11)
Temperatura mínima:
8,8º (dia 31)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:
9,2 mm (dia 30)
Total precipitacions:
17,3 mm
Municipi de Foradada
Manquen dades.
4 la Palanca

SETEMBRE
18,9°
32,2° (dia 7)
7,1° (dia 27)
5
71,4 mm (dia 21)
144,4 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
20,5°
Temperatura màxima:
36º (dia 9)
Temperatura mínima:
7º (dia 27)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
56 mm (dia 29)
Total precipitacions:
91 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
19,6°
Temperatura màxima:
32,7° (dia 7)
Temperatura mínima:
4,9º (dia 27)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
62,7 mm (dia 29)
Total precipitacions:
96,7 mm
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Eleccions a la vista
Talment com passa amb les estacions de l’any, les eleccions també van seguint el seu cicle. Ara les municipals, ara les catalanes,
ara les generals... No hi ha any que no estiguem cridats a acudir
a les urnes. A vegades dos cops, referèndums inclosos. I més
val que sigui així, perquè aquest fet significa la concreció de la
democràcia, que ara trobem tan normal i fins i tot ens permetem
el luxe de criticar, però que tant havien desitjat aquells que ja
tenen una edat. Segur que el sistema és imperfecte, que està
una mica pervertit i que es pot millorar. El que no podem fer és
renegar de la democràcia en sí.
El curiós és que les properes eleccions al Parlament de
Catalunya del 25 de novembre no tocarien encara; és a dir, són
avançades. Ni més ni menys que dos anys! Això encara no ho
havíem vist mai i evidencia que el nostre país està vivint moments extraordinaris, probablement històrics, des de la manifestació multitudinària del passat 11 de setembre.
També han estat avançades, per motius diferents, les eleccions que s’han produït aquest mes d’octubre a Galícia i al País
Basc. Pel que fa als resultats, podríem dir que eren força previsibles. Majoria absoluta del PP a les gallegues i una nova victòria
sense majoria absoluta del PNB a les basques. En el segon cas
destaca la irrupció de HE Bildu, després que en les anteriors
eleccions no hi hagués cap candidatura de l’esquerra abertzale
per les reiterades il·legalitzacions per part de l’Estat. El cas és
que dos terços dels escons del Parlament basc són nacionalistes.
Què passarà a Catalunya? També és previsible: nova victòria
de CiU. Fins i tot havien guanyat en els 7 anys que aquesta federació política no va governar, però la llei electoral permet aquesta situació si es pot sumar el nombre necessari de diputats. I això
és el que va passar durant aquest període amb el govern anomenat tripartit.
Ara bé, CiU tindrà la majoria absoluta o no? Aquesta és la
qüestió. Segons algunes enquestes hi estan molt a prop. N’hi ha
que opinen que això no seria bo, perquè sense dependre d’altres grups clarament independentistes... vés a saber què farien,
ja que fins ara han parlat d’un nou estat, sí; però sembla que no
gosen pronunciar la paraula independència. Però també n’hi ha
que creuen el contrari, que una majoria absoluta de CiU els permetria actuar en la línia que creguin més convenient sense deixar-se condicionar per ningú.
El que compta és si tenim clar allò que volem. Aleshores no
importarà tant a qui votem, sinó a qui no hem de votar. Ho enteneu, no? I com diem sempre: el poble té la paraula.

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

L’Ajuntament d’Artesa treballa el 12 d’octubre
Ajuntament d’Artesa es va
sumar a la proposta de no
celebrar la diada de la
Hispanitat, el 12 d’octubre, una iniciativa que van secundar nombrosos municipis catalans. En el cas
d’Artesa, les dependències municipals van obrir al públic de 9 a 13
hores i hi va treballar un dels membres de la plantilla. Així mateix, també hi van assistir l’alcalde i alguns
regidors. Les persones que es van
acostar a les oficines, tot i que van
ser poc més de mitja dotzena, van
poder fer els tràmits i les consultes

L’

habituals d’un dia laborable. Entre
els ciutadans i ciutadanes que s’hi
van acostar n’hi havia d’estrangers,
autòctons i també veïns dels pobles
agregats.
Fonts de l’Ajuntament van informar que el gest es feia per “conviccions polítiques” i que el consistori
estudiarà reforçar-lo de cara a l’any
vinent amb la no celebració d’altres
dates que consideri que no són
repre-sentatives per Catalunya. En
aquest sentit, però, es descarta
obrir el dia de la constitució, el 6 de
desembre. Igual que l’Ajuntament,

Una de les gestions que es van fer el dia 12

alguns comerços també van obrir el
dia 12, tot i que cal tenir en compte
que era una de les dates d’obertura de comerços autoritzada per la
Generalitat.

La nova biblioteca ja té mobiliari
l setembre es va instal·lar el mobiliari de la nova
biblioteca municipal, al Casal Cultural, que és
previst estrenar a mitjans de desembre. L’espera es deu al fet que s’hi ha de traslladar tot el fons
bibliogràfic, 22.000 llibres en total. Com que la seu
actual de la biblioteca, al carrer Escoles, havia quedat
petita per acollir els nous llibres que hi anaven arribant, ara part del fons bibliogràfic és a Lleida, custodiat per la Generalitat. De fet, aquests podrien ser els
primers llibres que es col·loquin, mentre que els que
ara hi ha a Artesa es traslladarien a l’últim moment. Tot
i això, no es descarta haver de tancar uns dies el servei.
La nova seu té dues plantes, i a la primera hi ha un espai
separat amb vidrieres i habilitat per als més petits.

A

Els operaris instal·lant els mobles de l’espai infantil de la biblioteca
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NOTICIARI

Una vintena de bars ja venen Cerveses Ponent
esprés de guanyar al maig
el primer Concurs de Desenvolupament d’Idees de
Negoci Innovadores IdeaUdL, dos
enginyers agrònoms titulats per la
Universitat de Lleida han posat en
marxa la seva empresa, amb seu a
Seró.
Cerveses Ponent SCP elabora
una cervesa artesana de blat i ja
es pot trobar en una vintena de bars
i restaurants de la Noguera, l’Urgell,
la Segarra i el Segrià.
Els creadors d’aquesta cervesa
artesana, Josep Sala i David
Romero, han començat amb una
producció de 3.000 ampolles al
mes. Un dels valors diferencials del
producte és que “la presència de llevat a l’ampolla, a més de permetre
una carbonatació 100% natural,
contribueix a una aportació extra de
vitamines, proteïnes i minerals”,
expliquen.
També volen potenciar el maridat-

D

ge entre la cervesa i la cuina
d’autor, més enllà del que actualment pot gaudir-se en el
sector de la restauració.
L’interès dels dos emprenedors “per implantar una
cultura cervesera a Lleida” no
s’atura aquí. Ja treballen en
un nou producte, que veurà
la llum en els propers dos
mesos, que està pensat per
consumir durant l’hivern.
Serà una nova cervesa més
fosca i amb més graduació
alcohòlica, que s’inspira en el
tipus producció de les terres
britàniques.
Els artesencs i artesenques van poder conèixer aquests dos emprenedors i la seva tasca a l’estand
que van instal·lar a la Fira del
Meló, on es podia degustar el seu
producte i conèixer de primera mà
les seves particularitats. Així mateix,

a hores d’ara ja es pot trobar el seu
producte en nombrosos bars i establiments de la nostra població.

Montmagastre celebra la festa de Sant Miquel
ontmagastre va celebrar la festa de Sant Miquel el 22 de
setembre. Al matí es va fer una jornada de treball voluntari en què una vintena de persones van reobrir un antic
camí a la muntanya, a la zona del poble vell. Segons va reconèixer l’associació d’Amics del Castell de Montmagastre, el tram
recuperat va ser fins i tot més llarg del que s’havien proposat. La
crida als voluntaris era la novetat de la festa d’enguany, ja que
en anteriors edicions es feien excursions o jornades de portes
obertes. Es va fer en substitució dels camps de treball d’estiu.
Després de la feina, els col·laboradors van participar al dinar de
germanor i a la tarda va tenir lloc el concert del grup Riu, que va
sorprendre molt positivament els assistents, tot i que només va
reunir una trentena de persones.

M
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Els voluntaris van netejar un tram de camins

NOTICIARI

Troben un porc senglar Apareix un obús

specialistes dels Mossos d’Esquadra van haver d’acudir a aquest solar, situat al costat de
la carretera de Montsonís, per enretirar un obús,
probablement de la Guerra Civil. La peça va ser descoberta precisament quan la brigada netejava el terreny per preparar-lo per la festa major. I és que el solar és el mateix des d’on es fan els focs artificials.

E

a brigada municipal va enretirar un por senglar
que va ser trobat mort al casc urbà, prop de la
l’horta. Tenia una ferida i es desconeix si hi
havia arribat pel seu propi peu o va ser vandalisme.

L

la

Palanca 9

MUNICIPIS

Cubells participa a la Comarkalada
l 6 d’octubre es va celebrar
la Comarkalada de la Noguera, que aplega anualment el
jovent dels diferents municipis per
fomentar la companyonia i les activitats conjuntes. Aquest any es va fer
al Passeig de Ponts. Com no podia
ser d’altra manera, el jovent de Cubells va portar-hi un estand seguint
el lema de la Fira Jove, que era “Mites, manies i llegendes del meu poble”. Els cubellesos van portar una
sèrie de documents que relataven diferents llegendes del poble, com la
dels aviadors alemanys suposada-

E

ment abatuts sobre Cubells durant la
guerra i altres. També van exposar
un seguit de fotografies amb diferents
motius, com algunes de les celebracions que es fan a Cubells per celebrar o recordar alguna de les llegendes o mites. Per tal de diversificar
una mica, a l’estand es va poder degustar pa amb oli de Cubells i una
mica de mistela. L’any vinent la trobada serà a Camarasa i des de l’associació de joves de Cubells els desitgem molta sort.
Martí Regué i Roig

Els joves de Cubells, a Ponts

La Diada a Cubells
11 de setembre, com a
molts altres racons de la nació, a Cubells es va celebrar
la Diada amb una sèrie d’activitats.
Es va concretar el punt de trobada a
quarts de dotze del matí a la plaça
del Castell, on l’associació de dones
Mareselva va rebre els cubellesos i
cubelleses amb un bon esmorzar a
base de coca, xocolata i sucs. Un cop
reunits, un grup de trabucaires i tabalers va liderar l’expedició dels presents en direcció al turó del repetidor. Un cop allà, i després d’un breu
discurs de l’alcalde, Josep Regué, i
la lectura del poema Adéu Espanya,
de Joan Maragall, els assistents van
cantar Els segadors brillantment guiats per la coral Flor del cim, mentre
s’hissava la senyera al cel de Cubells. Després d’un fort aplaudiment

L’

La celebració es va fer al turó del repetidor

i enmig de crits de “Visca Catalunya”,
es va marxar del repetidor. Els que
volien continuar celebrant la Diada es
van separar en dos grups, uns direcció a Barcelona per assistir a la manifestació, ja que els actes estaven
programats perquè qui en tingués ganes ho celebrés a Cubells i també a

Barcelona, i els altres es van dirigir a
la piscina municipal, on es va gaudir
d’un excel·lent dinar popular preparat per la família Bustamante, que va
cloure com mereixia els actes de la
Diada. Visca Catalunya!
Martí Regué i Roig

La Torre de Fluvià celebra la Festa Major
ls dies 24, 25 i 26 d’agost
vàrem celebrar la nostra festa major. Es van organitzar
diversos actes lúdics: el sopar de germanor de divendres, amb el corresponent ball de nit fins molt entrada la
matinada, els jocs infantils de dissabte a la tarda, el ball de tarda i nit i el
ball fi de festa del diumenge. Aquest
any hi ha un acte que voldria destacar, el vermut popular que vam fer

E

després de la missa del diumenge al
matí. Ens vam aplegar gairebé tots
els veïns i veïnes de la Torre, en una
gran taula llarga.
Vull donar les gràcies a tota la gent
que hi va participar, penso que tots
vam passar una bona estona i vam
fer poble!!! Fins l’any que ve. Us hi
esperem a tots.
Sebastià Boixadera Brescó

El vermut popular va ser un èxit

la
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LA NOGUERA
Fira Màgia de Montgai

Sant Llorenç vol ser EMD

El cap de setmana del 5 al 7 d’octubre es va celebrar la
quarta edició de Fira Màgia a Montgai. Aquest any s’ha
aconseguit incorporar a la màgia una sensibilitat especial
pels col·lectius amb discapacitat. Per una banda, mitja
dotzena d’espectacles comptaven amb dos intèrprets de
llengua de signes. Per l’altra, el divendres al matí es va
realitzar una sessió de màgia adreçada a persones amb
discapacitat agrupades a l’Agrupació Lleidatana d’Entitats
d’Atenció a Persones amb Discapacitat (ALLEM). Uns 200
joves i monitors van gaudir d’un taller de màgia a càrrec del
Mag Nani i de l’Associació de Mags i Il·lusionistes de Lleida
(AMIL). La fira va comptar amb una cinquantena de mags
amateurs vinguts de diferents punts de l’Estat repartits en 18
espais habilitats al casc urbà de la població. Es va organitzar
el primer Concurs de Màgia Close-up, que es caracteritza
per la realització d’espectacles de màgia de proximitat i amb
públic reduït, i el segon Concurs de Màgia General. El
certamen es completà amb un mercat de productes
artesanals i alimentaris d’una trentena d’expositors.

Els veïns de Sant Llorenç de Montgai han iniciat els tràmits
per constituir-se en una Entitat Municipal Descentralitzada
de Camarasa, per aconseguir més cotes d’autogestió. S’ha
creat una junta veïnal amb 14 veïns (el 7% de la població)
per preparar tota la documentació necessària.

Fulletó allotjaments
L’Associació d’Allotjaments de Turisme Rural de la Noguera
ha editat, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i del
Consell Comarcal, un fulletó desplegable amb informació
sobre els 28 allotjaments dels associats, que també inclou 3
rutes turístiques que es poden fer a la comarca. Per fer-ho
més visual, els allotjaments s’han classificat per colors segons
la ruta turística a la qual pertanyen. Aquest material està a
disposició de qui el necessiti a les oficines de turisme, al
Consell Comarcal de la Noguera i als diferents allotjaments
de turisme rural.

L’Orfeó Català a Ponts
El 25 de novembre a les 7 de la tarda, La Sala de Ponts
acollirà un concert de l’Orfeó Català, actuació que està inclosa
en els actes de celebració del 37è aniversari de la Coral
Pontsicana. Els interessats en assistir-hi poden comprar les
entrades al Bar Alzina i l’Estanc Botiga Edelweiss de Ponts.

Moció de censura a Ponts
Després dels últims comicis municipals, CiU governava en
minoria a l’Ajuntament de Ponts i l’alcaldessa era Maria
Antònia Pubill. Per falta de comunicació i acord, segons
l’oposició, i per assumptes personals, segons l’alcaldessa,
l’oposició es va unir per promoure una moció de censura, la
primera de la democràcia a la localitat. Finalment, el nou
alcalde és el Francesc García Cañadas, d’Independents Per
Ponts / Progrés Municipal.

Tiurana, poble de vianants
La població de Tiurana prohibeix l’accés de vehicles al centre
urbà durant els festius i caps de setmana per aconseguir un
atractiu turístic més. L’Ajuntament ha habilitat un espai públic
a l’entrada del poble perquè els visitants puguin deixar-hi el
vehicle. La iniciativa, que fa mesos que s’aplica, ha estat
ben rebuda per veïns i forans.

Mercat a Vallfogona
A principis de setembre, Vallfogona de Balaguer ha reobert
el mercat dels diumenges, després de sis anys d’inactivitat,
i se situa a l’avinguda Gaspar de Portolà de l’Hostal Nou.

Atenció sociosanitària
L’Associació AntiSida de Lleida ha presentat el nou servei
d’Atenció Sociosanitària destinat a la població de la comarca
de la Noguera i rodalies. Aquest servei promou tant la
prevenció com la promoció de la salut en l’àmbit afectivosexual, com l’atenció personalitzada a les persones afectades
pel VIH dins del territori lleidatà. Més informació a http://
www.antisidalleida.org/RE_noguer.asp
Anna M. Vilanova
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Novetats d’octubre
Adults
Cada dia penso en tu. Maria Barbal. Ed. Columna.
Els animals són éssers que sovint ens acompanyen en la nostra aventura vital o que, només veure’ns, fugen esperitats.
Aquells que comparteixen casa amb nosaltres, no són tan sols
espectadors del que ens passa, sinó que esdevenen personatges importants en les nostres històries
Fes-te gran. Ben Brooks. Ed. Empúries Narrativa.
Novel·la que explora amb humor les emocions i dificultats d’esdevenir adult en el món d’avui dia.
I el món gira. Premi Prudenci Bertrana. David Cirici. Ed.
Columna.
Ricard Moja, president de la fundació d’una prestigiosa institució cultural, desvia una quantitat important de diners per al seu
ús personal. Recomanat per ell, l’artista Res Benito està preparant un gran mural...
Bon cop de falç! Un home marcat per la Guerra dels Segadors. Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica. Andreu
Gonzàlez. Ed. Columna
La novel·la s’inicia amb l’exèrcit castellà sotmetent la masia
de Joan Martí, veí del municipi de Santa Maria de Palautordera,
a mitjans de 1640. Es narra també l’explosió de la revolta a
Barcelona, el cruent setge de Cambrils o la batalla de Montjuïc,
on l’exèrcit castellà va ser derrotat, provocant la retirada de
les tropes de Felip IV a Tarragona.
Horari
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.

Col·lecció local
Els camins de l’alba: Montsec. 20 excursions per a totes
les edats. Roger Pastor Lorente. Ed. Alpina.
Aquesta guia inclou 20 caminades, accessibles a totes les
edats, sense dificultats tècniques ni d’orientació, passant sempre per camins ben fressats per tal de gaudir de la muntanya i
dels millors paisatges de la zona.
L’últim pagès de la Baronia de la Vansa. Memòries d’una
vida. Josep París i Roca. Ed. Clipmèdia Edicions.
“Vaig néixer a Boada, petit poble del municipi de la Baronia de
la Vansa, província de Lleida, el dia 10 d’abril de 1916, fill de
Miquel París i Jou i Maria Roca i Massana, de ca l’Arió de
Boada...”
Novel·la juvenil
Quantic. La novel·la que resol l’equació de l’amor. Sonia
Fernández-Vidal. Ed. La Galera.
Barreja l’amor amb la ciència i ens proposa resoldre l’equació
de l’amor.
Infantil
La festa d’Aniversari. Joan Carles Girbés i Sílvia Ortega.
Ed. Animallibres.
Facilita l’aprenentatge dels nombres de l’u al deu. En Marc
celebra el seu segon aniversari i en aquest context és on adquireixen sentit les xifres.

Activitats biblioteca
Reunió del Club de Lectura de la Biblioteca
Aquest mes llegirem la tercera part d’1Q84 d’Haruki
Murakami. Si esteu interessats a participar, passeu per la
biblioteca i us informarem.

Celebració dels 30 anys
Confiem i desitgem que tots els artesencs i artesenques nascuts l’any
1982 a aquestes alçades ja n’esteu assabentats, però us recordem
que el dia 18 de novembre farem un sopar per celebrar que entrem a
la dècada dels 30.
A mesura que s’acosta el gran dia anem confirmant detalls: ja tenim
lloc, hora i menú. Així que només hi falteu vosaltres!
El sopar serà a l’Hostal Muntanya a les 22.00 hores, però pels qui
vulgueu escalfar motors, farem una primera trobada a les 21.30 al

Pub Jack’s. El menú és un pica-pica i un segon a escollir entre graellada de carn, vedella amb bolets o cua de rap.
Si voleu venir heu de fer un ingrés de 33 euros al número de compte que hem obert per l’ocasió al BBVA: 0182-0530-93-0201532243. Al
concepte heu d’especificar el vostre nom i cognom i el segon plat que
escolliu (graella, vedella o rap). Teniu temps fins al 9 de novembre.
Per qualsevol dubte, estem a la vostra disposició.
Íngrid:635935548
Carles: 660010763
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EL CAP INFORMA

El refredat i la grip
l refredat és una malaltia lleu
amb els següents símptomes: mocs, nas tapat, mal
de coll i de cap, tos, ulls plorosos...
Al cap de 6 o 7 dies es cura sense
tractament. Es poden patir entre 2 i
5 refredats per any. Els nens petits
en tenen més.
La grip és una malaltia causada
per virus. Apareix com a epidèmia
a l’hivern, coincidint amb els mesos de fred. Comença de cop, amb
febre alta (39º - 40º C), dolors musculars, mal de cap i de coll, malestar general, nas tapat i tos seca. Pot
provocar diarrees, nàusees i vòmits
(sobretot en nens). Altres virus poden produir les mateixes molèsties. Cal que tingueu paciència, no
espereu trobar-vos bé de seguida.
No podeu mantenir el ritme de vida
habitual. La febre que provoca la
grip dura 4 o 5 dies, i la tos i el cansament poden durar 3 setmanes.
La grip es contagia mitjançant les
mans i l’aire, i podem prevenir el
contagi si ens rentem sovint les
mans i fem servir mocadors d’un sol
ús per mocar-nos i per tapar-nos la
boca i el nas quan tossim o esternudem. També cal ventilar l’habitació on hi ha algú amb grip diverses
vegades al dia. Finalment, és molt
important vacunar-se. Cal tenir en
compte que la vacuna prevé la grip,
no el refredat, ja que no hi ha vacunes pel refredat.
Si agafeu la grip, descanseu i tingueu cura de la vostra salut. Beveu aigua, sucs, brous o infusions.
Si no teniu gana, no cal que mengeu aliments sòlids. No hi ha cap
medicament que curi la grip ni el

E

refredat, però n’hi ha alguns, com
el paracetamol, que ajuden a millorar el mal de cap, la febre i les altres molèsties.
Els antibiòtics no curen ni el refredat ni la grip. No és convenient
fumar, i pot ser un bon moment per
deixar definitivament el tabac. Altres consells són prendre una dutxa o un bany per estovar els mocs,
posar-se sovint sèrum fisiològic o
aigua amb sal al nas, per a la irritació de la gola van bé els caramels
sense sucre. Eviteu tossir i gargamellejar si no és per treure mocs:
quan tossiu us rasqueu la gola i
augmenteu la irritació.
Per respirar millor a la nit i aconseguir que no se us assequi tant el
coll i us provoqui tos, podeu posar
trossos de ceba crua a la tauleta
de nit. En el cas de la grip, a més,
us recomanem repòs. Si heu de
faltar a la feina, poseu-vos en contacte amb el CAP per tramitar la
baixa. Sobretot, no deixeu cap tractament que prengueu habitualment.
Si teniu dubtes, podeu trucar al
vostre centre i consultar el personal d’infermeria o de medicina. Si
cal, podeu desplaçar-vos al centre
de salut i a la farmàcia, encara que
tingueu febre. La febre no és motiu
d’urgència. En el cas de la grip,
només cal que consulteu el metge
o la metgessa de capçalera si no
milloreu a partir del quart o cinquè
dia o teniu ofec. També, si sou una
persona gran o amb una malaltia
crònica.
Sobre la vacuna de la grip, cal
saber que els virus gripals canvien
contínuament. La vacuna es pre-

para cada any amb els virus adequats, per aquesta raó cal vacunarse cada any. Ens els últims anys,
l’inici de la grip es retarda, així que
el període ideal per vacunar-se
també comença més tard. Aquest
any el període de vacunació és octubre, novembre i desembre.
La vacuna està elaborada a partir de virus morts, per la qual cosa
mai pot produir la malaltia. Pot
produir molèsties locals lleus en el
15 -20 % dels vacunats i rarament
febre i malestar.
S’han de vacunar les persones
de 60 anys o més, les que pateixen malalties pulmonars i/o cardíaques, les diabètiques, les que tenen malalties renals i les persones
obeses. També les que estan
immunodeprimides per una malaltia o tractament (corticoides, quimioteràpia, radioteràpia), així com les
que viuen en institucions, residències,...
Les embarassades són un altre
dels col·lectius, i també ho han de
fer les persones que treballen o
conviuen amb persones malaltes i
ancians. Les persones que presten
un servei essencial a la comunitat
(bombers, protecció civil, policia,
mestres,..), tots els professionals
sanitaris (metges, infermeres, personal de residències i d’ambulàncies, farmacèutics,...) i, finalment,
tothom que vulgui.
Al CAP d’Artesa de Segre es vacunarà durant els mesos d’octubre,
novembre i desembre. Cal demanar hora de visita i portar el carnet
vacunal.
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PARLEN LES ENTITATS

Càritas rep la medalla d’honor del Parlament
l dia 10 de setembre el Parlament de Catalunya va lliurar la medalla d’honor de la
institució, en la categoria d’or, a
Càritas Catalunya i a Òmnium Cultural, en el marc de les celebracions de la Diada Nacional de
Catalunya. L’acte fou presidit per la
presidenta del Parlament, Núria de
Gispert, i el president de la Generalitat, Artur Mas.
Càritas Diocesana d’Urgell s’hi
féu present en la persona de l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, el director de Càritas Diocesana d’Urgell, Josep Casanova,
i el delegat episcopal, Mn. Jaume
Mayoral.
Al juliol, la Mesa del Parlament
va acordar per unanimitat atorgar
la medalla d’honor a Càritas
Catalunya, “òrgan que, del 1992
ençà, coordina l’actuació de totes
les Càritas diocesanes catalanes, i
recull i actualitza els impulsos de
justícia social que han caracteritzat
Càritas des dels anys quaranta del
segle passat, sempre al peu del
carrer i lluitant contra la pobresa i
per la reinserció social de persones i col·lectius marginats”.
Eugeni Gay glossà la trajectòria
de l’entitat i en destacà el paper històric al costat dels més desafavorits i en la lluita per situar les persones al centre de l’interès polític i
social. La medalla fou lliurada al
Cardenal Arquebisbe de Barcelona,
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Els voluntaris de Càritas a Artesa de Segre

Lluís Martínez Sistach, bisbe encarregat per la Conferència Episcopal
Tarraconense dels àmbits de pastoral social, i a la presidenta de
Càritas, Carme Borbonès.
Martínez Sistach afirmà que el
guardó és el “reconeixement al treball” de l’entitat i de totes les Càritas
diocesanes, que va explicar que
són “sinònim d’apropament i acolliment a les persones necessitades
perquè l’ajuda sigui innecessària
més endavant”.
A més, va recordar que Càritas
“atén els més necessitats a peu de
carrer”. Finalment, va raonar que la
crisi és el fruit “d’una política econòmica de mercat allunyada dels
principis ètics”. Per la seva banda,

Borbonès demanà “cercar un nou
paradigma econòmic” perquè “la
persona sigui el centre i no ho segueixin essent els mercats”, i assegurà que la medalla empeny
l’entitat a continuar treballant per
“una Catalunya més cohesionada i
més solidària, on totes les persones trobin sempre una mà amiga”.
També demanà a les administracions i els ciutadans “de bona voluntat” que treballin per “tractar de
trobar noves respostes a la greu situació econòmica, laboral i social”.
A l’acte hi van assistir nombrosos representants dels àmbits polític, econòmic, social i cultural.
Càritas Artesa de Segre

Associació de puntaires d’Artesa de Segre

L

es puntaires d’Artesa de
Segre volem agrair l’Ajuntament, entitats, comerços i

col·laboradors en general l’ajuda
que ens han donat per la XV
Trobada de Puntaires del 26

d’agost amb motiu de la Fira de
Sant Bartomeu. Moltes gràcies a
tothom.

Fe d’errates
A l’article dels Amics de Vilves del número 358 de la Palanca, on hi diu “modern” hi ha de dir “modernisme”
i on hi diu “esperar” hi ha de dir “esperonar”.
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Premien la conservació dels trulls d’Anya
l poble d’Anya va voler recuperar un impressionant conjunt arquitectònic que es troba al camí dels corrals, format per
vuit trulls que estaven
molt deteriorats. El projecte va ser premiat al
12è Concurs per la
conservació i manteniment de les cabanes,
pletes i marges. Aquest
projecte es va iniciar
gràcies a la il·lusió i a
la perseverança de
Joan Bròvia, membre
de la Junta Veïnal, que
va aconseguir implicar
i engrescar tot el veïnat
d’Anya i l’Ajuntament
d’Artesa i va recolzar i
ajudar el paleta, Josep
Maria Canes.
Encara que aquesta ha estat una iniciativa municipal,
quasi tots els trulls continuen sent
de propietat privada, menys dos, dels
quals se’n desconeixen els propietaris; això ens pot donar una idea del
seu estat inicial d’abandonament.
S’ha actuat amb un gran respecte i dignitat a l’hora de recuperar el
conjunt arquitectònic.
El projecte i direcció va ser fet

E
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per Josep Mora, arquitecte que va
morir el passat mes de juliol, gràcies Josep per la teva aportació,
Anya sempre et tindrà present.

L’obra que s’ha fet és important.
S’han netejat, ja que alguns d’ells
estaven plens de brossa i runa,
s’han reedificat murs, s’han reparat i reconstruït cobertes, s’han col·locat fusteries... Tota l’obra encara
no està finalitzada, encara ens queda per fer la urbanització de tot l’espai que envolta les tines, refer uns
murs perimetrals de pedra que con-

formen l’antic camí d’accés al poble, recuperar les canelles per on
es buidava el vi, que avui es troben soterrades...
Els criteris en què es
va basar el jurat, membres de l’Associació
Amics de l’Arquitectura Popular, a l’hora
d’atorgar el primer premi van ser la fidelitat a
l’obra tradicional d’arquitectura. Cal utilitzar
sempre els materials
que s’empraven antigament, les mateixes
textures o semblants,
sempre que es pugui
s’ha d’evitar que es
vegi l’ús del morter de
ciment i si cal posar-ne
s’ha de col·locar en la
part posterior i la pedra
al davant, per tal d’aconseguir així
una qualitat molt més propera al seu
acabat original i, també, s’ha de fomentar l’ús de morters de calç com
es feia tradicionalment.
Us invitem a visitar aquesta obra
tan valuosa per al nostre poble, de
ben segur que us agradarà!
Junta Veïnal d’Anya

FILATÈLIA

La Guerra Civil espanyola
na de les èpoques més dures de la nostra història recent és sense cap dubte
l’anomenada Guerra Civil espanyola, en la qual es van arribar a enfrontar germans i pares i fills. Encara avui dia hi ha persones ja
grans que van viure aquests fets,
que recorden com una època molt
dura i per oblidar.
Jo no he d’explicar cap anècdota o historia personal d’aquest període, ja que hi ha gran
quantitat de bibliografia
que documenta en gran
mesura quasi bé tots els
fets, però igual com va
afectar la vida diària de totes les persones, també va
afectar, i molt, el correu.
Aquí si que tinc alguna
cosa per poder-vos explicar.
Els primers mesos de
l’alçament nacional, ja van
començar a afectar l’enviament de correspondència, els esforços d’uns i altres es centraven en el tema bèl·lic
i aviat faltaren segells per enviar
cartes, per part de la república tenien a Madrid la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre, així que en
podien fer els que volien, però els
nacionals, com s’ho van fer?
Els primers mesos era normal
veure circular cartes en zona nacional amb segells republicans, eren
els que hi havia, però aviat van començar a aparèixer habilitacions
sobre els segells republicans, segells emesos pels ajuntaments, timbres fiscals de factures o rebuts i
d’altres efectes que serviren pel fet.
La guerra anava avançant i els
nacionals ocupaven cada cop mes
terreny, l’evolució de la guerra va
alterar les rutes de correus, ampliant les nacionals i reduint les republicanes. El primer segell emès per
els nacionals va ser imprès a Granada, només va tenir valor postal
en aquesta província. Després va
arribar la sèrie de la Junta de De-

U

fensa Nacional, impresa a
Saragossa, per continuar amb els
emesos a Burgos o Vitòria i fins i
tot a Vigo i Suïssa, fins conquerida
Catalunya, quan s’en va fer algun
a Barcelona. Acabada la guerra,
tornaren ja a la fàbrica de Madrid.
Tot això parlant del correu oficial
o autoritzat. En alguns casos de
segells locals, amb la situació especial que es vivia, la propaganda
va tenir un paper molt important i

van començar a aparèixer segells
o vinyetes de caràcter propagandístic, tant d’un bàndol com del altre,
encara que van ser molt mes nombroses per part dels republicans.
A la zona nacional van aparèixer
els de Falange, amb imatges de
José Antonio i el jou i les fletxes,
entre altres, els carlistes prorequetés, moltes localitats van emetre segells de caràcter local, els proparo, la creuada contra el fred, etc.
A la zona republicana van ser
molt més prolífics, a més dels locals emesos per moltíssims pobles,
van aparèixer els de caràcter polític. C.N.T., F.A.I., U.G.T. i moltíssims
partits polítics més van emetre segells per recaptar fons, la pròpia
Generalitat de Catalunya en va
emetre gran quantitat amb diverses
finalitats, pro ajut a Madrid, “foyeur
de français antifasciste” (llar del
francès antifeixista), amics de la
U.R.S.S. i un llarg etcètera. Avui dia,
encara apareix de tant en tant al-

guna peça no catalogada.
Si a tot això hi afegim les diferents marques de censura, de les
unitats militars, brigades internacionals o franquícies, fa que el col·leccionisme d’aquesta època sigui
un dels més interessants i extensos, alhora que un dels mes difícils
d’abastar, però també un dels més
enriquidors.
De qualsevol d’aquests punts
se’n podria parlar hores i hores, per
això avui ho deixem aquí,
amb la possibilitat de, més
endavant, profunditzar
una mica més en algun
tema en concret.
Per acabar, com no podia ser de cap altra manera, us presento un
exemple de franqueig
mixt, en un sobre enviat
des de Puertomarín
(Lugo) a Burgos, el febrer
del 1937, circulat en zona
nacional, franquejat en un
local de la Corunya, dos
segells republicans i dos
timbres “Especial mòbil”, fets per
factures o rebuts, ja portaven sis
mesos de guerra i posaven el que
hi havia.
Bernardí Mota
Fe d’errates
La secció Filatèlia del mes passat
havia d’anar acompanyada
d’aquesta imatge. Demanem disculpes per la confusió i els problemes de comprensió que pot haver
ocasionat aquest error.
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LA DIADA

La Diada, una festa reivindicativa
quell dia a Barcelona es van
reunir, diuen, un milió i mig
de persones, però vista la
gentada, de ben segur érem més.
Van baixar gent de tots els indrets
de Catalunya, famílies senceres,
amb trens, autocars, cotxes. Sols
d’Artesa, per comentaris, érem més
de 150. Mai abans s’havia reunit
tanta gent. Es caminava a poc a
poc, amb molta dificultat.
La macromanifestació, des del
començament del Passeig de Gràcia, va baixar fins a la Plaça
Catalunya, va passar pel monument
de Rafel de Casanovas, on s’havia fet
l’ofrena floral al matí, va seguir fins al
Parlament de Catalunya, al Parc de la
Ciutadella, i, en tornar, es va fer la cloenda de l’acte davant l’Estació de
França.
Com que ja era fosc, hi havia un
escenari amb focus i altaveus. Una
noia amb família i casa a Artesa de
Segre va dir al micro: “Bona nit
Catalunya! Jo sóc Berlinesa, fa sis
anys que visc a Catalunya i m’estimo aquesta terra. Estic casada amb
un català i tinc un fill català. ¡Visca
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Un dels trams de la manifestació

Catalunya lliure!” I acte seguit va
llegir en alemany un “discurs unitari”, text que van llegir també 20 persones de 20 països diferents, cada
una en el seu idioma.
Suposem que algú de l’ambient
mesetari podria comentar: “No sé
por qué arman tanto ruido esos
catalanes. Mira que son raros, eh!
¿Es que no saben que pidan lo que
pidan les vamos a decir que no?
Con la intocable Constitución y el

café para todos les diremos que no
a todo. Ah, y que no se les ocurra
venir a pedirnos dinero, que con lo
de Bankia, los sueldos, las obras
que tenemos en marcha y las que
tenemos proyectadas en Madrid,
andamos algo escasos de liquidez.”
A lo que nosaltres contestem: “Creiem en la utopia. Creiem que els somnis esdevenen realitat. Moltes realitats d’avui, van ser somnis ahir”.
Bartomeu Jové

Manifest llegit a la Roca del Cudòs
vui serà un dia històric. Tot
un país serà una sola veu,
centenars de milers de catalans anirem a Barcelona amb una
única consigna, amb un únic crit,
que Catalunya sigui un Nou Estat
d’Europa. Vivim el millor moment
per aconseguir-ho. Demà, demà
passat, l’altre i l’altre tocarà treballar per assolir l’objectiu que ens
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hem marcat com a país: la llibertat.
Ho tenim clar i quan un país té
clar cap on vol anar, què vol ser,
totes les energies es direccionen
per a que això sigui possible.
Tenim un projecte engrescador,
ple, tenim un únic camí. No hi renunciem. Segurament sorgiran entrebancs, problemes fins i tot disputes que potser ens faran dubtar

però no podem permetre que això
ho acabin els nostres fills, néts; ho
hem de fer nosaltres.
Només, i per acabar, dues consignes i dos desitjos per tirar endavant aquest projecte: Unitat i treball,
salut i llibertat! Guanyarem!
Visca Catalunya!
Francesc Puigpinos i Porta
Regidor de Cultura i Joventut

TEATRE

“Terra Baixa”, d’Àngel Guimerà
l Grup de Teatre d’Artesa
ens va escenificar el tercer
cap de setmana de setembre el drama Terra Baixa, d’Àngel
Guimerà. El que va quedar com a
molt evident és que, com a grup
escènic, actors, equip tècnic i directors, cada vegada se superen a ells
mateixos. És una llàstima que tanta feina de laboratori en els assaigs
i tanta creativitat personal limitin
l’obra a un sol cap de setmana,
quan podria tenir un recorregut més
ampli.
L’obra és molt coneguda per la
gent i amb els anys ja forma part
del mític ideari teatral català. L’acció s’inspira als voltants de 1920 en
un ambient rural on hi ha un pastor, el Manelic, que viu el seu ambient, les ovelles, els llops, amb intensitat i que mitifica la muntanya,
“la terra alta”, com un lloc on la gent
viu lliure, sense falsedat ni engany,
on els sentiments són nets com l’aire, els arbres, l’aigua i les muntanyes, on la gent, quan s’avesa a
viure-hi, és feliç amb l’entorn natural, on es respira més qualitat de
vida.
Hi ha un cert paral·lelisme en el
plantejament amb l’obra Solitud, de
Víctor Català, en la manera d’entendre la natura entre el Manelic i
l’Ermità. Ambdós traspuen una certa solitud i un fons de persona noble i sensible, els costa d’entendre
l’engany, la traïdoria, en partir ells
mateixos de conceptes senzills. Pel
protagonista, “la terra baixa” és gent
de sentiments baixos i la seva terra alta, de gent de sentiments enlairats.
Porten el pes del drama la persona primària, alegre, sense malícia del Manelic, qui quan viu a “la
terra baixa”, on el casen enganyat,
diu un moment “que és terra de
corrupció”, i també la Marta, qui viu
tota l’obra en solitud atorrentada,
fins que al final troba la sortida en
l’esperança de viure l’amor. Els dos
actors treuen un excel·lent. Transmeten una certa emoció que de
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Dos moments de la representació

vegades s’encomana al públic.
El tercer personatge és el
Sebastià, molt posat en el seu paper, qui recorda un “capo” de la
màfia, un senyoret d’aquell temps,
amb guardaespatlles i tot.
La Nuri, el Tomàs i el Mossèn,
que era l’únic que sabia de lletra,
perquè havia estudiat al seminari i
després ho havia deixat, els tres
molt bons actors, també tenen un
pes específic important a l’obra. Estan molt bé en el seu paper la resta
d’actors, el Xeica, la Pepa,
l’Antònia, el Josep - amb el seu
posat còmic -, el Nando i el Perruca. Fins i tot la nena que es posa
sota la taula ens parla d’un ambient de poble petit, on entre tots ho
fan tot.
Cal destacar que l’amo i el seu
sicari, el Mossèn, per la seva vesti-

menta, eren els únics que muntaven a cavall (no hi havia cotxes),
encara que de cavallers no en tenien res. Ens va agradar el teló
musical i el decorat elaborat i rústic que recordava l’ambient rural de
l’època.
Sense deixar cap detall a l’atzar,
tot estava perfectament controlat,
el públic percep una bona tasca de
la directora, la Ma Dolors Palet, i
de tot l’equip tècnic que hi ha darrere, que plegats han emprés una
obra valenta que suposa una dificultat i de la qual s’han sortit molt bé.
Felicitats a tots i us emplacem,
ara sí, a la propera obra al Nou Teatre Municipal, on l’ambient i l’acústica, amb vosaltres, seran extraordinaris.
Bartomeu Jové Serra
la
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Les ganes de festa vencen les retallades
La reducció del pressupost es nota, però es manté el programa i els clàssics aguanten

Els més petits sempre tenen un protagonisme destacat al programa de la Festa Major, per exemple, en la festa de l’escuma de dijous

rtesa ha tancat el calendari
de festes majors de la zona
amb una nova edició marcada, com ja va éssent habitual en
tots els esdeveniments rellevants
dels últims mesos, per la dràstica
davallada de pressupost. El programa va acusar poc la retallada, com
a mínim pel que fa a la quantitat de
propostes, ja que cal reconèixer
que es van mantenir la majoria
d’activitats.
No obstant, les característiques
de les propostes així com les opinions que es van derivar dels participants sí que, en algunes ocasions, deixaven entreveure els
efectes de la manca de pressupost. Tot i això, alguns serveis es
van abaratir, com ara el preu de
les llotges, per tal de frenar la
davallada de la demanda que
s’havia notat en edicions anteriors.
Així mateix, cal lamentar la baixa participació en alguns actes

A
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que mantenien el format tradicional, com les havaneres, i que va
ser conseqüència de circumstàncies alienes a l’organització,
bàsicament les baixes temperatures.
La reducció pressupostària, de
80.000 a 40.000 euros, es va concentrar, segons va informar el mateix alcalde, Mingo Sabanés, en
la contractació de grups musicals,
espectacles i orquestres. Segons
l’alcalde, es va haver d’optar per
“noms menys coneguts” amb un
preu més assequible per poder
oferir el mateix nombre d’actuacions amb menys diners.
Un dels actes que va recollir opinions més dispars va ser el sopar
de germanor. Per una banda, destaca la quantitat d’assistents, 400,
una xifra molt similar a la d’anteriors edicions. Ara bé, pel que fa al
menú, tot i que l’opinió general va
ser satisfactòria, no van faltar algunes crítiques.
Un altre dels clàssics que no per-

den poder de convocatòria és el
concurs de botifarra, que enguany
ha arribat ja a la majoria d’edat. Hi
van participar una quarantena de
parelles, les mateixes que en anteriors edicions, i se’l van adjudicar
Gerard Torrelles i Ivan.
Per altra banda, una de les novetats va ser la trobada de cotxes
clàssics, que es va celebrar diumenge al matí a la plaça de l’Ajuntament. Aquest acte era hereu del
que fins l’any passat es feia per la
Fira del Meló i que aquest any es
va haver de cancel·lar perquè els
organitzadors no podien venir
aquell cap de setmana d’agost.
El foc tampoc va faltar a la cita
de divendres a la nit, primer amb
els diables i després amb el castell
de focs. En el primer cas centenars
de persones van gaudir del recorregut pels carrers d’Artesa, amb un
espectacle al gran nivell que els
Follets d’Artesa ens tenen acostumats.

TEMA DEL MES
L’itinerari es va modificar per passar pels “Silos”,
tot i que va mantenir la durada i la intensitat d’altres edicions i, de fet, va incorporar un petit espectacle de focs artificials a la meitat del recorregut, precisament als “silos”, i va mantenir el gran
castell de focs al final.
La nit de dissabte va recuperar el format d’espectacle de varietats que s’havia fet anys enrere i que en
les últimes edicios s’havia substituït per una obra de
teatre. Tot i que el canvi es va fer per adaptar-se a la
disponibilitat de pressupost, no va incidir en la resposta del públic i va tenir una notable assistència i
bona valoració.
Per altra banda, una de les novetats de l’any passat, l’Alternativa, es va consolidant com a proposta
d’oci pel dissabte i va aconseguir un notable èxit de

participació, molt significatiu tenint en compte que, a la
tarda, les que s’emmarcaven en l’escamot de ferro eren
activitats plantejades a l’aire lliure que van haver de desafiar la pluja.
Finalment, tampoc van faltar cites ineludibles com els
espectacles infantils, a la plaça del Ball, que van fer les
delícies dels més petits de la mà de grups coneguts
com Xip Xap. Així mateix, els concerts de les orquestres van satisfer els assistents i els més joves van poder gaudir de marxa fins a la matinada els tres dies de
festa, dijous, divendres i dissabte, tot i que l’últim dia
algunes veus demanaven que s’hagués allargat l’actuació del DJ. Una festa, doncs, que a pesar de tenir llums
i ombres, aprova.
Fotos: J.M. Espinal, Jordi Farré i Marta Serret

A dalt a la dreta, el sopar de germanor i, a l’esquerra, l’espectacle
de foc a l’Ajuntament. Sobre aquestes línies un altre moment del
correfoc i, a la dreta, un espectacle infantil i, a sota, el rom cremat
de les havaneres.
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Eleccions estel·lars i altres cabòries
quest any hem tingut un setembre estelat. Ja es va demostrar el dia 11 de setembre amb la penjada d’una gegant
estelada al Roc del Cudòs. Com
sempre, aquest Ajuntament sempre
disposat a trencar tradicions: ni pengem senyera ni donem coca amb
xocolata. Aquest any, de menú, hi
havia coca congelada que va sobrar
de la Fira de Meló. Els membres de
l’equip de govern potser ja van quedar prou tips amb la coca, perquè
després no se’ls va veure menjar
conill al Cuniplec. Tot i que estem a
favor de l’austeritat, no cal arribar a
aquests límits, o és que el que ens
vam estalviar amb la coca ho vam
fer servir per pagar el gasoil dels autocars cap a Barcelona?
Seguint amb temes d’austeritat, en
tenim un d’estrella: la Festa Major
d’enguany. Encara sort que la vedella del sopar de germanor era bona,
perquè ja vam estalviar els diners

A

amb els plats de l’entremès, que estaven “recautxutats” de l’Aplec del
Caragol de Lleida. El dissabte es va
despertar com les arques municipals,
negre, negre, negre, i va acabar amb
un temps d’espera d’una hora entre
el ball de nit i el grup del jovent, amb
el resultat que la gent va haver d’anar
a la zona VIP de la Dàlia Blanca, on
ja havia deixat de ploure i havia pujat
la boira. Per cert, saben els socis de la
Dàlia que el seu president va cedir el
local per una festa alternativa?
Segur que a molta gent d’aquest
poble li ha passat la Festa Major tant
de pressa com a nosaltres els últims
plens de l’Ajuntament. Que hi ha un
desquadrament de més de 180.000
euros? Cap problema, votem, aprovem, cinc minuts i fora. La democràcia està ben aplicada, així? Al poble li
sembla bé, tot plegat?
I un altre cop tornem cap a les urnes, després d’una legislatura de dos
anys, el president Artur, el “Más

breve”, convoca eleccions. Sembla
que la patata calenta se li ha cremat
als dits. Si fóssim malpensats diríem
que és una estratègia per aconseguir
majoria absoluta, però haurà de continuar portant l’Alícia a dinar, al cine,
a ballar i al final... acabar... pactant!
Tots sabem que Catalunya és un
dels motors d’Espanya, i tenim la responsabilitat (...) que en els moments
difícils cal ficar colze amb colze i ajudar a aixecar el país. Imagineu-vos
que Messi en un Barça vs Madrid es
nega a jugar perquè creu que ell sol
s’ho farà. Seria una actitud molt
egoista que no li donaria profit ni a ell
ni a la resta de l’equip, i acabaríem
perdent el match.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

Ara és hora segadors...
ui ens ho havia de dir que hi
hauria un abans i un després
de l’11 de setembre d’enguany. El poble català ha parlat sortint al carrer de forma massiva (un
milió i mig de persones) per reclamar la independència. A veure quin
país aconsegueix aplegar el 20% de
la seva població? I que no ens
vulguin fer creure una altra cosa, que
va ser un fet històric sense precedents.
Molts ja fa temps que reclamem
la independència perquè és el que
sentim. Altres han arribat a aquest
sentiment per motius purament econòmics, en comprovar que l’espoli fiscal al qual ens sotmet l’Estat no té
aturador. Fins i tot, alguns potser hi
han arribat per la via purament racional, en veure que la dependència
d’Espanya fuig de tota lògica, tal i
com ens tracten.
Sigui com sigui, el fet que un ample sector de la societat catalana cregui que la millor solució per als nostres mals és la independència ens

Q

omple de goig a la gent d’ERC, Tant
de temps defensant gairebé en solitari aquesta idea i ara és un fet transversal, recolzat per diversos grups
politics i socials.
Costa de creure, però, que els
esdeveniments s’hagin precipitat tan
ràpidament i caldrà esperar al resultat global de les properes eleccions.
Veurem si el poble dóna una majoria
parlamentària a favor d’engegar el
procés cap a la consecució que
Catalunya sigui un nou estat
d’Europa. Perquè malgrat les pors
que ens volen encomanar des de
la Meseta més cavernària, volem
ser membres de la UE i ho serem,
ja que el que preval és la democràcia.
La gent d’ERC ens sentim orgullosos d’haver arribat fins aquí i esperem poder veure ben aviat una
Catalunya independent. En el camí
hem picat molta pedra i hi hem deixat lluitadors i lluitadores entranyables, tant a nivell nacional com local.
Potser no us en recordeu, però la

bandera espanyola va deixar d’onejar al nostre Ajuntament el 1991,
quan ERC va assolir l’alcaldia per
primera vegada. Vam ser dels primers ajuntaments, dins la campanya
“Un país, una bandera”. Més recentment, hem tirat pel dret i hem començat a mostrar l’estelada a la façana
de la casa del poble. I entremig, què?
Moltes mocions a favor del país, també per la independència; i moltes
actuacions encaminades a fer poble
i fer país.
Com diu el nostre himne nacional,
“ara és hora d’estar alerta”. O sigui
que no valen excuses, no val a badar i no ens hem de deixar acovardir
ni entabanar més. Ha arribat el moment!

Secció Local
d’Artesa de Segre
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El blog del PSC-PM
l 25 de setembre, una representació de diputats de les
comarques de Lleida, Enric
Colom, Joan Valldaura, Joan
Gómez i Pere Gatnau, van visitar
juntament amb els components de
l’agrupació del PSC d’Artesa les
instal·lacions que té Protecció Civil
al municipi i que van ser inaugurades al mes de juny.
En Joan Caubet, el seu responsable, ens va explicar el funcionament del servei i les diverses actuacions que fan tant al nostre municipi com als dels voltants (Alòs de
Balaguer, Cubells, Foradada i
Vilanova de Meià). Felicitem tot
l’equip de Protecció Civil per la seva
tasca i sobretot agraïm la seva molt
bona predisposició a participar de
qualsevol emergència i activitat que
succeeixi a la zona.
Després de la visita, els diputats
es van sumar amb els membres de
l’agrupació en una interessant reunió i un llarg debat sobre les properes eleccions autonòmiques. Des
de l’Agrupació els volem agrair la
seva visita.
Ens agradaria afegir tres apunts:
Voldríem saber qui va comptabilitzar els visitants de la Fira de Sant
Bartomeu, si van ser els Mossos

E
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El grup municipal va visitar Protecció Civil

d’Esquadra, algun servei municipal,
algun regidor o potser es va demanar a algun col·lectiu o empresa
especialitzada, perquè a nosaltres
no ens surten els 14.000 visitants
que van publicar els diaris. A no ser,
és clar, que fossin tots al punt de
degustació el dissabte a la nit, on
no hi cabia ni una agulla!
Volem informar tots els usuaris
de les piscines municipals que no
hi cap ordenança que prohibeixi
portar-se el berenar o una ampolla
d’aigua de casa i prendre-se-la dins

d’aquestes instal·lacions, malgrat hi
hagi servei de bar.
Perquè el programa de la Festa
Major no inclou totes les activitats
que organitzen les diferents entitats
del municipi? És una celebració per
tothom, com pot ser que la gent
jove s’exclogui?

Agrupació Local d’Artesa de Segre
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Un any a l’Ajuntament de Cubells i la Torre de
Fluvià
Ara fa un any vam rebre amb molta il·lusió la vostra confiança per ser
al capdavant de l’Ajuntament durant
aquesta legislatura i vam demanar
la col·laboració i l’esforç de tots els
veïns i veïnes i de totes les associacions per trobar respostes a les
necessitats del nostre municipi. Per
part nostra ens vam comprometre
a donar transparència, informació
dels projectes i de l’estat de comptes i per aquest motiu volem fer un
resum d’aquest primer any. Hem
de dir en primer lloc, que hem rebut una molt bona col·laboració per
part de les associacions i per tant
els hi volem agrair la seva predisposició, voluntat i esforç pel foment
d’activitats per millorar el poble.
També volem agrair a tots els veïns i veïnes que amb la seva ajuda
i la seva presència han fet possible
l’èxit dels actes organitzats.
Creiem que l’actuació més important que hem aconseguit és que
al març teníem liquidats els proveïdors de l’any 2011 i que, per tant,
no ens ha fet falta acollir-nos al pla
d’ajust aprovat pel govern central
(Pla Rajoy) de pagaments de proveïdors. En aquest punt hem de
donar el nostre reconeixement a la
bona tasca feta pels components
de la candidatura anterior, dirigits
per Josep Roig. També hem de dir
que s’han tancat els comptes de
l’Ajuntament de l’any 2011 amb un
resultat positiu de 26.998,37 euros,
malgrat que es va fer una anul·lació
de deutes prescrits i incobrables
d’anys anteriors.
Per altra banda, des de ja fa un
temps, l’acta dels plens municipals
es penja al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament perquè tots els ciutadans puguin saber els acords presos.
En el capítol de
realitzacions, tenim, en primer lloc,
l’arranjament de 20 quilòmetres de
diversos camins, els que estaven
més malmesos. Per poder-ho fer,
components de la nostra candida-

tura han recorregut 90 quilòmetres
de camins i n’han fet una valoració
per trams.
En segon lloc, s’ha arranjat l’antic camí de la muralla d’entrada al
poble, recuperant un espai per passejar i on el 31 de març es va fer
una plantada d’arbres per anar recuperant i millorant l’aspecte de la
vessant nord, malmesa per les inclemències del temps. A continuació es
va fer un dinar popular a la plaça de
Sant Julià amb molta concurrència.
En tercer lloc, cal destacar la
plantada de la senyera dalt del Calvari. L’11 de setembre es va hissar
per primera vegada la senyera catalana al pal instal·lat per aquest
efecte a la placeta que hi ha al costat del repetidor. Els components de
l’antiga coral van cantar Els segadors i a continuació es va menjar
coca i xocolata a l’arbreda del costat del repetidor.
En quart lloc, el 18 de febrer es
va recuperar la tradició del carnestoltes, i petits i grans disfressats van
recórrer els carrers del
poble amb molt ambient
popular. Al local de Sant
Miquel hi va haver concurs de disfresses i sopar per tothom que s’hi
va apuntar.
En cinquè lloc, destacar que les actuacions
fetes pel desenvolupament del turisme local,
en col·laboració amb
Castells de Lleida, han
portat els primers autocars per veure les nostres esglésies i els visitants han pogut gaudir
de la bona cuina dels
restaurants del poble.
En sisè lloc, també
s’ha arranjat la coberta
de l’església de la Torre
de Fluvià, i s’ha fet el
recalçament i la millora
de les seves parets ex-

teriors. També s’ha fet l’arranjament
de la coberta del local del Castell i
el repicat dels enguixats malmesos
de les parets interiors.
Finalment, fer-vos saber que tenim
preparada la nova web de Cubells,
que ja es pot visitar a l’adreça
www.cubells.cat, encara en període
de proves i perfilant els continguts.
Actualment estem treballant en
altres projectes dels quals anirem
informant a mesura que els puguem desenvolupar dins de les
nostres possibilitats i estem confiats que amb l’ajuda de tots plegats,
anirem millorant les condicions de
vida del nostre poble.
Moltes gràcies a les associacions i als veïns i veïnes, i no dubteu
que per part nostra hi posarem tot
l’esforç, la dedicació i el coneixement necessari per tirar endavant
el poble.
L’alcalde Josep Regué i l’equip de
govern estem a la vostra disposició.
Josep Regué i Montserrat
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La dieta de Fira
Nosaltres tenim la Fira del Meló,
en la qual podem menjar a tort i a
dret i ens podem atipar com a llops,
això sí, amb el corresponent tiquet,
i la varietat és el tot. Però què passa si la fira no és de pollastres ni
de vedells, sinó d’empreses que
mostren les seves excel·lències, i
cadascuna porta allò que se li acudeix que és el millor per captivar els
possibles clients i col·laboradors?
La primera nota que cal fer és
que el que es porta a la fira al final
acaba sent el dinar del personal.
Vos imagineu una setmana dinant
mortadel·la, parmesà i fuet, amb el
corresponent pico (palet de pa)? La
gana vos assaltaria i la rutina vos
embafaria. Doncs mira, la gana precisament fa que aquestes menges
es converteixin en delícies hores
després d’haver començat a “empegar” les parets de l’estómac.
Després, un sopar desmesurat ajudarà a empènyer el desequilibri cap
a la fatalitat i sumirà els teus intestins en una confusió que ni la de la
construcció de la muralla xinesa.
Tota empresa italiana que es
vulgui apreciar com a tal portarà la
mortadel·la i altres embotits típics.
Alguna, millorant la present, tindrà
trossos de pizza. Si és client es
podrà permetre beure alcohol i li
oferiran, sobretot, o vi italià negre
o proseco, que és una mena de vi
blanc sec. També tenen el frizzante,

que és com un lambrusco, però de
color groc i més bo (això m’han dit).
Però les empreses espanyoles,
sobretot fora de casa, porten embotits ibèrics i vi negre, si pot ser
Rioja. Poques novetats, per aquí.
Vam estar en una turca -una
empresa turca, vull dir- que ens va
oferir rakia, que és com una anís, i
uns cigrons rostits secs, i uns
conguitos a l’inrevés, closca dura i
xocolata dins. Galetes també en
tenien. Llàstima que no van portar
aquelles postres fetes de mongeta
seca dolça. A mi, la rakia no m’agrada gens, em produeix repulsió, i
quan hi afegeixen aigua és pitjor,
agafa una tonalitat blanca i és imbevible. Els la deixo tota per ells.
Si hi haguessin xinesos, segurament oferirien licor de llangardaix
o vi de flors, depenent de la graduació que estiguessis disposat a
empassar, i uns noodles o
spaghetis sense gust o amb un gust
ben remelós.
Si fossin algerians t’hauries de
conformar amb suc de taronja dels
que tenen gust de pols i cafè de
mitjó. Potser podries menjar una
mica de pastissos o croissant sense llard de porc, que no estan malament. I si fos al migdia, costelles
de corder.
Si fossin brasilians directament
tindrien una font d’aquestes de cervesa que no para de brollar, i ja

posats, espases de rodizio amb una
mica de picanha travessada, el
rellom de bou, que és boníssim.
No creguis, els tunisians també
es destacarien de forma diferent, et
posarien un plat de galets amb tomàquet, un tros de pebrot verd saltejat i una trista sardina. O si fos el
plat tunisienne, patates fregides
amb un ou ferrat enfonsat i harissa
d’aquesta que pica un d’allò que no
es pot dir. No sé què et posarien
uns francesos, però el tema del vi
ho tindrien fàcil (o difícil) per triar.
Suposo que posarien formatge, que
d’això en tenen i en saben un d‘allò
que no es pot dir.
Finalment, els peruans posarien
ceviche, segur, i pisco sour. El
ceviche es faria amb algun peix
fresc de veritat i el pisco sour amb
pisco, aquest licor i gel, llimona, clara d’ou i sucre. Segurament els
peruans es barallarien amb els xilens del costat, que s’han dedicat
a copiar-los el pisco des de temps
immemorials.
Si fos jo, hi ficaria vi de la cooperativa de porró i agafaria un bon
crostó de pa i el sucaria bé amb un
all i tomata i oli, i amb una mica de
pernil, no gaire, i jo mateix ja me’l
fotria per berenar que’m picarien los
llavis que no me’ls sentiria.
Tant de bo hi hagi salut per a
disfrutar-ho!
Joan Giribet i Carlí

www.lapalanca.cat
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Presentació dels equips de futbol d’Artesa
l CE Artesa i l’Escola de Futbol Artesa van
presentar els respectius equips el 7 d’octubre. La principal novetat d’aquesta temporada és, pel que fa als grans, el canvi de junta i, a l’escola, la separació de Ponts, amb la qual havia compartit
equip i instal·lacions des de fa gairebé una dècada.
Un dels responsables de l’escola, Pere Martí, va
explicar que la divisió es deu bàsicament al fet que
Artesa sol ja tenia prou infants com per tenir una
escola pròpia i també a la millora de les instal·lacions
al nostre municipi. A part, el fet de no haver de
compartir espais amb Ponts estalvia desplaçaments
i les famílies guanyen en comoditat. L’escola ha
aconseguit fer un equip a cada categoria, des de
Babys fins a Juvenils, és a dir, de tres a 19 anys,
repartits en set grups.
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A dalt, foto de família de tots els equips i a baix, dos moments de la presentació
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Partits del CE Artesa
TREMP 1 - ARTESA 1
ALINEACIÓ: Boben, Javi González, Jordi Macià, Rossi
(Carbonell), Felix Chortó, Juanjo Alias, Pros, Joel
Bertran (Miguel Alias ), Codina, Nacho, Lamin (Joki).
Primer punt de la temporada dels artesencs al sempre difícil camp del Tremp. La primera part va ser espessa per als 2 equips, però els locals van aprofitar
un error defensiu de l’Artesa per avançar-se en el
marcador. Just abans del descans, els locals es van
quedar amb un home menys. A la represa, els
artesencs van tenir el domini de la pilota i diverses
ocasions, però no va ser fins a falta de 10 minuts quan
Miguel Alias va aconseguir l’empat amb un gran cop
de cap gràcies a una centrada de Carbonell.

ARTESA 1 - BORGES 2

ALINEACIÓ: Boben, Javi González, Jordi Macià, Felix
Chortó (Janiu), Juanjo Alias, Samarra (Lamin), Pros,
Joel Bertran, Codina, Nacho, Joki (Carbonell).
Primera victòria de la temporada pels artesencs davant d’un Juneda que no va ficar les coses gens fàcils.
A la primera part, els locals van dominar però no van
aconseguir tenir ocasions clares davant d’un equip molt
ben posicionat al camp que va donar, fins i tot, algun
ensurt, però es va arribar 0-0 al descans. A la segona
meitat van començar a arribar les ocasions, i Lamin,
que havia entrat al descans, va fer el primer gol aprofitant un rebot a dins l’àrea. Pocs minuts després,
Lamin va tenir el 2-0, però la pilota va topar amb el
travesser. Finalment, quan faltaven 5 minuts, Nacho
va fer el 2-0 final amb una gran jugada personal.

ALINEACIÓ: Boben (Tito), Javi González, Jordi Macià,
Felix Chortó (Rossi), Juanjo Alias, Pros, Joel Bertran,
Bota, Codina (Joki), Miguel Alias(Kevin), Lamin.
Primera derrota de la temporada pels artesencs en
un partit en què el resultat més just hagués sigut l’empat. L’encontre va començar amb molta intensitat, fet
que va esdevenir múltiples oportunitats dels 2 equips
però el marcador no es movia.
Quan faltaven 3 minuts pel descans, un error defensiu local el va aprofitar el Borges per avançar-se
en el marcador. Sense que els locals es poguessin
refer, el Borges va marcar el segon després d’un ràpid contraatac. S’arribava 0-2 al descans.
A la segona part, els locals ho van seguir intentant
però sense sort, ja que només van poder reduir distancies gràcies a un gol de penal transformat per
Juanjo Alias.

ARTESA 2 - ALCARRÀS 1

ARTESA 2 - LINYOLA 2

ALINEACIÓ: Boben, Javi González, Jordi Macià
(Carbonell), Rossi, Felix Chortó, Juanjo Alias, Pros,
Joel Bertran, Codina, Nacho, Lamin (Samarra).
Segona victòria consecutiva dels artesencs davant
d’un Alcarràs que es va mostrar molt dur durant tot el
partit. La primera part va ser molt bona, disfrutant de
bon joc i ocasions pels locals, que es van avançar als
20 minuts gràcies a una gran jugada d’estratègia finalitzada per Nacho. La duresa del rival es va reflectir en
l’expulsió d’un dels seus jugadors, cosa que no els va
desmoralitzar, ja que van aconseguir empatar just
abans del descans després d’un rebot a la frontal, fet
que va posar l’1-1, resultat al descans.
A la segona part, i a pesar que els locals es van
quedar amb un home menys per l’expulsió de Nacho,
Joel Bertran va aconseguir fer el 2-1 definitiu amb un
gol de fora l’àrea precedit d’una gran jugada de contraatac conduïda per Lamin.

ALINEACIÓ: Tito, Javi González, Felix Chortó, Rossi
(Purre), Juanjo Alias, Pros, Joel Bertran, Bota (Samarra), Codina (Carbonell), Miguel Alias (Joki), Lamin.
Partit amb poca fluïdesa de joc pels artesencs, els
quals no es van trobar còmodes en cap moment del
partit. Va començar bé, ja que als 5 minuts Joel Bertran
va fer el primer gol després d’aprofitar un rebot dins
l’àrea.
El Linyola va reaccionar ràpid i 10 minuts després va
fer l’empat de còrner. Abans del descans, una decisió
rigorosa de l’àrbitre va perjudicar els artesencs, però
no van abaixar els braços i van aconseguir el 2-1 mitjançant un gol de falta de Juanjo Alias.
Només començar la segona part, el Linyola va tornar a marcar de còrner després d’una sèrie de rebots
que va significar el 2-2 final. A partir d’aquí, partit travat, on els 2 equips van tenir alguna opció de poder
aconseguir la victòria però no va ser així.

ARTESA 2 - JUNEDA 0

32 la Palanca

ESPORTS

1a cursa de muntanya Perseguint la perdiu
l dissabte 8 de setembre es
va celebrar a Vilanova de
Meià, en dates de festa major, la primera cursa i caminada de
muntanya Perseguint la perdiu. La
cursa: 9 quilòmetres amb 400 metres de desnivell positiu i 800 d’acumulat, un 20% d’asfalt, un 40% de
camí i un 40% de pista. La caminada: 6 quilòmetres amb el mateix
desnivell, un 15% d’asfalt i un 85%
camí.
L’organització va anar a càrrec
de Meià Runners, cinc joves esportistes-corredors de Vilanova (Josep
Maria i Jonathan Cunyer, Joan
Cebrian, Sergi Porta i Ivan
Balagueró). La idea va sorgir a principis d’any en l’equip i va tenir molt
bona acollida. Tots ens hi volíem
implicar i fer-la realitat. Però degut
als estudis es feia molt difícil reunir-nos i poder-hi treballar. Per això
va ser una feina molt dura arribar
aconseguir que allò que només era
una petita idea es convertís en un
fet.
A l’estiu, però, ens vam poder
reunir tots plegats i dedicar el temps
necessari perquè la cursa estès
preparada per la festa major. Tot i
que en un principi hauríem volgut
fer-la a l’agost. Així, cada dia que
passava de l’estiu, l’organització de
la cursa estava més enllestida i començava a semblar un fet real. No
va ser fins al mateix dia de la cursa
que ens vam adonar que allò era
real, que ho havíem aconseguit.
Estàvem nerviosos. Em sembla
que ni a les curses tinc els nervis
que tenia llavors. Però hi havia molta feina a fer i no hi havia temps
per pensar en nervis. Per això, els
membres de Meià Runners ens
vam reunir a les 15.30, 3 hores
abans de l’inici de la competició. La
resta d’ajudants, que cal dir que
sense ells el desenvolupament de
la cursa no hagués estat possible,
van anar arribant entre les 4 i les
4.30. Tots, sense excepció, afirmaven estar nerviosos però, a la vegada, contents i orgullosos d’ajudar
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en un acte com aquest, no tan sols
esportiu, sinó un esdeveniment important per al poble de Vilanova.
Tot i la feina, tot anava força bé!
Però els problemes van arribar
quan va començar a venir gent que
no s’havia inscrit ni pre-inscrit. Nosaltres ja contàvem en que potser
se’n apuntarien 5 o 10 més, però
no contàvem pas que se’n presentaria 20 més. Per això tornem a
demanar disculpes a la gent que es
va quedar sense
dorsal ni samarreta, encara que
ja saben que els
hi enviarem la samarreta quan tinguem l’altra tongada.
Sincerament,
no esperàvem
tanta participació:
155 persones
(110 corredors i
45 caminadors).
El total de samarretes que disposàvem eren 145,
però 13 eren pels
ajudants i els
membres de l’organització, amb
la qual cosa quedaven 132 samarretes, tantes
com dorsals.
Tot i els problemes, la cursa estava ben prepa-

rada i la gent estava molt motivada i contenta. 10
minuts abans de
donar el tret de
sortida vaig fer
una mica d’explicació de la cursa,
tant del recorregut
com de l’organització (avituallaments, trofeus,
cotxes,
fotògrafs...). Passada
l’explicació, es va donar el tret de
sortida, amb els corredors sortint
davant dels caminadors per evitar
aglomeracions als primers metres.
Pels comentaris que vam poder
sentir tant dels corredors del poble
com dels visitants, ens havia quedat una cursa molt “xula”, amb algunes coses a millorar (tema samarretes i dorsals) per la segona
edició, que de ben segur es farà,
els mateixos organitzadors no ho
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dubtem, esperem poder evitar qualsevol entrebanc.
El temps era molt bo. No feia
molt sol i la temperatura era força
adequada per córrer (20-23ºC). Al
cap de 21 minuts ens van avisar
que havia passat el primer corredor, Menchón Velasco, pel primer
control (cim del Cogulló – 1004 m),
perquè el cotxe de la cursa, encarregat d’anar davant dels atletes,
estès atent i apunt.
Això significava que els primers
corredors farien un temps d’entre
40 i 45 minuts, i així va ser.
Menchón Velasco va ser el primer
a trepitjar la línia de meta amb un
temps de 42 minuts i 44 segons. El
segon i tercer (membres del
CUDOS) van arribar molt empegats
i no es van decidir posicions fins 10
metres abans de l’arribada, on Nic
Boliart, amb un temps de 45:13, va
fer un esprint que va deixar dos segons enrere el jove Romà Colom
(16 anys). Cal mencionar que, tot i
ser molt jove, aquest noi promet
molt en les curses de muntanya.
Juntament amb el Romà, també cal
destacar el bon paper del jovenet
corredor Isak Martin, de Vilanova
de Meià, que amb tan sols 14 anys
va fer un gran temps de 48:56.
Pel que fa a les noies, la classificació va anar de la següent mane-
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ra: Laura Mota
(55:21), que va
treure més de 3
minuts a la segona classificada, Vanessa
G ó m e z
(58:28), i més
de 10 a la tercera, Patricia
Prat (1:05:43).
Com he dit,
el temps va
acompanyar
molt la cursa,
però fins a un cert punt, ja que al
voltant de les 8 es va posar a ploure. Tot i que de primer no era molt
molesta, al cap de pocs minuts estava caient un bon xàfec! Per tant,
vam haver de plegar trastos i anarnos-en al bar de la piscina, on vam
fer, com vam poder, l’entrega de trofeus “refugiats” de la pluja. A més
de donar trofeus als tres primers
classificats/des de la general, també vam donar medalles al 1er classificat de cada categoria i vam sortejar una aspiradora (gentilesa de
Cal Rellotger), tres paravents (gentilesa d’Esports Querol) i diversos
marcs de fotos (gentilesa d’Expert
Mateu). I posats a parlar dels col·laboradors, també anomenar
Condis Supermercats, Asseguran-

ces Gardela, Esports Montsec, Bar
Piscines Parc Recreatiu i, sobretot,
l’ajuntament de Vilanova de Meià,
que sense el seu suport tampoc
hauria estat possible. Va ser una
magnífica i molt interessant experiència que esperem que l’any que
vé es pugui tornar a dur a terme i,
a poder ser, amb millores respecte
aquest any.
Moltes gràcies a tota la gent que
participant o col·laborant va fer possible que el projecte de cinc joves
es fes realitat.

Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos: Carles Porta, Begoña
Aguiaguirrezabal, Andrea Soteras
i Mel Martín
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Travessa Sant Llorenç de Montgai 2012
l diumenge 9 de setembre es va celebrar la III
Travessia al Pantà de Sant Llorenç amb un
gran èxit de participació, organitzada pel Club
Esportiu Natació Balaguer, l’única travessia que es
realitza a les terres de Lleida. Amb més de 200 inscrits, nedadors i nedadores de diversos clubs de
Catalunya (Tàrraco, Terrassa, Sabadell, Calella,
Catalunya, Vic Mediterrani i Vallirana, entre d’altres) i
gran nombre de participants de clubs de les terres de
Lleida (CEN Balaguer, CN Cervera, CN Lleida, EKKE,
CN Tàrrega, CN Almenar, etc.) es van aplegar al
pantà, amb un dia esplèndid, per la disputa de les
tres proves establertes, 250, 1.100 i 3.200 metres.
El pantà estava en perfectes condicions.
Les nostres artesenques atrevides Teresa Sellart i
Pilar Cirera no van dubtar a tirar-se a l’aigua per fer la
travessa de 1.100 metres, en què van aconseguir la
segona i tercera posició de la categoria, respectivament, amb un temps de 23:30, la Teresa i 27:52, la
Pilar.
Perquè us feu una idea, això és el mateix que nedar 44 piscines de 25 metres... Seguides sense parar!
Moltes felicitats noies, sou genials!
Us espero l’any que ve!

E

Noemí Torras Cortina

Les artesenques Pilar Cirera i Teresa Sellart, al podi

Casal d’estiu al Club Esportiu Altis

Les activitats del casal han estat d’allò més variades

l dia 10 d’ aquest setembre vam cloure el Casal
d’estiu del Club Esportiu
Altis Artesa de Segre, iniciat el dia
25 de juny. Ha estat un casal molt
intens i formatiu, on els nens i nenes han treballat activitats molt di-
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verses, com les acrobàcies, gimnàstica esportiva, música i danses,
aeròbic, patinatge, manualitats, tallers de cuina, representacions teatrals, moltes i moltes sortides, jocs
tradicionals i nous, ioga, expressió corporal i moltes més...

Però on, damunt de tot, han après
moltes coses i han gaudit moltíssim.
Amb el lema “NON STOP” hem
aconseguit no parar en tot l’estiu.
Club Esportiu Altis Artesa de Segre
la
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IN MEMORIAM

Pere Capell Espinal
Dedicat al nostre estimat pare, padrí i espòs.
El passat dia 19 d’agost ens vas deixar un buit molt gran a les nostres vides, però sempre
estaràs amb nosaltres. Vas ésser una persona treballadora i amb molt bon cor. Prova d’això és
la gent que s’apropava a tu, la rebies amb amabilitat, estimació i has sigut el mestre de molts,
entre ells nosaltres, per les teves ensenyances i consells, fent-ho amb il·lusió, carinyo i perseverança. T’agradava molt fer broma sana, i això transmetia alegria i benestar a les altres persones
del teu entorn. Vas nàixer i morir amb humilitat, i sempre havies mirat de tirar endavant, recolzant-nos quan calia.
Només puc dir: “Gràcies” per haver-te conegut, i m’enorgulleixo d’haver pogut compartir tants
i tants moments de felicitat amb tu, en la meva vida. L’endemà de l’enterrament i al tornar a la feina, a un client li van
trucar al mòbil, i ell va respondre: Sóc a “Cal Peret del Flores”. Això em va donar forces per continuar.
Tota la família agraïm a les persones que ens han acompanyat en aquests moments difícils per a nosaltres, amb el
condol i afecte, tot recordant anècdotes agradables i curioses, de la seva vida.
Un petó, padrí, de tota la família.
Raül i Rosa Ros Capell – Família Capell

Agraïment
La família de Ramona Sabartés Oliva agraeix sincerament les mostres de condol i estima
que hem rebut per la pèrdua de la nostra mare, àvia i besàvia.
Moltes gràcies a tothom.
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MEMÒRIES DELS ANYS SENSE PRIMAVERA

Els gitanos
uan era petita mos feien tenir por dels gitanos. Tot sovint em deien:
- Si no fas bondat et portarem a fira
i et canviarem per una gitaneta.
Jo no havia vist mai cap gitano,
però es veu que la meva imaginació ja n’havia fabricat algun.
Un dia, lo meu germà gran arreglava la bicicleta i li vaig preguntar
on anava. Ell va contestar que a la
fira. Era el moment:
- Doncs, si vas a la fira, porta’m una
gitaneta amb morro i banyes que
la faré tossar a la Lluïsa quan ens
barallarem.
Quantes coses fa dir la ignorància! Però el temor als gitanos em
va durar bastant temps. Ara ho veureu.
Al meu poble, Baldomar, teníem un
mestre i una mestra, i les classes
estaven en llocs diferents. Durant
la República van ordenar la coeducació i l’escola catalana.
Lo mestre feia classe a les criatures més grans, uns trenta, i la
mestra a les més petites. vint o vinti-cinc. No hi havia pati, així que l’esbarjo el fèiem al carrer.
Jo ja anava a la classe dels
grans. Un dia, lo mestre va haver
de marxar. Mos va posar força deu-
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res i va deixar encarregats de l’ordre los dos nois que va creure més
responsables.
Al voltant de les deu, lo més gran
es va apropar a la finestra i mos
digué:
- Mireu: Per la carretera venen uns
gitanos amb una rècula de mules i
cavalls.
Tots mos vam abocar a les finestres cridant:
- Hola, hola, gitanos!
Un d’ells alçà lo cap i preguntà:
- Que no teniu mestre?
- No, avui no hi és.
El gitano, fent broma:
- Així ja pujarem natres.
Una nena diu:
- I si pugen? Serà millor que mos
tanquem amb clau.
I dit i fet, tanquem la porta amb
clau.
De seguida es van sentir uns
cops molt forts a la porta i això va
produir un pànic col·lectiu, amb
molta por que s’anava encomanant
dels uns als altres. Tots abocats a
les finestres cridant:
- Ajudeu-mos! Mos volen matar !
De tots los carrers del poble venien pares, mares, veïns.
- Sobretot no salteu, que ara venim!
Per la part de fora de la porta

cada cop augmentaven los cops,
fins i tot va entrar un pal d’escombra per la gatera. En un moment,
la porta es va obrir i tots natres per
terra, esparverats, plorant i cridant:
- Los gitanos! Los gitanos!
La gent que havia acudit al nostre auxili mos miraven sense entendre res. Al darrera de tots, un home
alt i prim, amb grans bigotis i molt
morè, un gitano. Tota la canalla alhora assenyalant lo pobre home
que deia:
- Jo he vingut a ajudar !
- No, no, ha estat ell, ha estat lo
gitano.
Al carrer, los pares tenien feina
a retornar les criatures i no faltava
ni l’aigua del Carme. No cal dir que
el que picava a era un nen que havia anat a la comuna i en no poder
entrar va començar a colpejar la
porta, fet que va ser el detonant del
pànic.
La mare tornava de Lleida i, a la
carretera, es va trobar la corrua que
marxaven força esverats:
- Mestressa, no hi aneu a aquell
poble. Tots estan bojos, molt bojos.

Pilar Porta Gou

la
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FA 25 ANYS

Octubre de 1987
es pàgines de la revista
d’aquest mes (recordeu que
només eren 24) passen ràpid i la trobem minvada de continguts. Després de fullejar-la amb
atenció, hi podem descobrir dues
pàgines més de publicitat que de
costum. Tal com passa avui dia, la
publicitat ajuda a poder mantenir la
revista i a vegades cal sacrificar
espai.
PORTADA. La imatge ens recorda que fa 25 anys van reparar la
teulada de la Casa Consistorial,
però també ens permet constatar
l’evolució de la vegetació de la plaça fins als nostres dies.
EDITORIAL. Aquesta secció
porta per títol El fet de la premsa
comarcal. L’exposició “La premsa
Comarcal a Catalunya”, realitzada durant la darrera Festa Major,
és l’excusa a partir de la qual es
parla dels diferents fets culturals
que han contribuït a mantenir la
identitat catalana. L’editorial acaba amb una referència a la pròpia
revista: “Podem dir que aquesta
continuïtat que hem ofert fins avui
dia és la nostra manera de servir
i fer país”.
FIRA DE LA PERDIU. Una tradició immemorial és el títol que
Ferran Sánchez Agustí ha posat al
seu article sobre la Fira de la Perdiu, que ve acompanyat de vàries
imatges. El Ferran ens explica els
interessants orígens d’aquesta singular fira: “...el costum era agafar
ous dels nius dels sembrats i ferlos covar a les lloques de les gallines...”
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez també escriu Torres de guaita al Segre
Mitjà (II), la segona part d’un article publicat dos mesos abans. Ens
parla de la Torre del Cargol, a la
serra del Tossal, i dels possibles
orígens d’aquest topònim, apuntant
com a més probable la conversió
de “querol” (relatiu a una gran pedra) en “cargol”.
COMARCA. Una troballa excep-
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cional ens explica
que Gerard Terré,
veí de Vilanova, va
trobar un bolet de
9,75 quilos en una
finca seua. La breu
notícia es complementa amb un parell de fotos.
Un altre breu
ens informa de les
subvencions que la
Diputació de Lleida
concedeix a les revistes locals com
La Palanca.
Unes pàgines
més endavant, trobe m a l t r e c o p
a q u e s ta s e c c i ó
amb
notícies
breus de Baldom a r, a p o r ta d e s
per Vicent Galceran Sellart.
REFLEXIONS.
Apa, tornem a començar, que ara
ens hem oblidat del civisme i l’educació és un text d’opinió de Jesús
Martí en què expressa els seus sentiments sobre la lluita incompresa
contra els mals hàbits relacionats
amb el respecte. Acaba dient:
“Penseu que enmig de la foscor
tots podeu encara encendre una
petita llumeta i si unim aquestes
llumetes, farem una gran flama
que ho il·luminarà tot”.
CAMP. El contingut de la secció
consta de tres parts. La primera
tracta sobre la creació d’una Agrupació de Defensa Forestal, promoguda per la Cooperativa d’Artesa.
La segona ens parla dels principals
avantatges de la sembra directa
sobre rostoll. I l’última es fa ressò
de la futura nova llei de cooperatives, que preveu l’anul·lació de les
seccions de crèdit d’aquestes entitats, amb el conseqüent rebuigs
d’aquestes.
ENTREVISTA. A les pàgines centrals i amb el títol Un punt de vista

d’un ofici artesà, T. Serentill ens
ofereix l’entrevista realitzada a la
perruquera Dolors Portillo. Entre
altres coses, es reflexiona sobre la
perruqueria com un art: “Quan (...)
intentes plasmar la teva inspiració
en aquell cabell, llavors és art”, diu
la Dolors. L’article ens permet saber que la nostra protagonista va
guanyar el Campionat de Perruqueria de Catalunya en lliure inspiració l’any 1986, com podeu
veure a la fotografia que reproduïm.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. S’hi
exposa diversos acords i informacions relacionats amb l’activitat
municipal del mes de setembre. Un
dels punts fa referència al projecte
de reparació de la teulada de
l’Ajuntament, de 2,8 milions de
ptes., actuació que ocupa la portada de la revista. Un acord polèmic
d’aquell mes va ser declarar com
a festa local per al 1988 el dimarts
de Carnaval (16 de febrer, aquell

FA 25 ANYS
any). Un dels temes més importants, però, és l’estudi del projecte
de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, que en aquella època estava en procés de redacció.
AGENDA CIUTADANA. S’hi publiquen els darrers naixements,
matrimonis i defuncions d’Artesa.
CARTES A LA REDACCIÓ. Davant la decisió de l’Ajuntament
d’Artesa de canviar la festa local de
Sant Sebastià (20 de gener) per
la de dimarts de Carnaval, Pepita
Pons i Bernaus exposa els motius
pels quals creu que Sant Sebastià
ha de continuar sent festa local.
MÚSICA. Els Beatles en el record (I) és un article sense signar
que fa referència al 25è aniversari
de la gravació del primer disc
d’aquest mític grup musical.
El plaer de cantar havaneres, de
J. Armengol, és una entrevista amb
un dels components del grup Mar

Endins, creat el
1980, que va
actuar per la
Festa Major
d’Artesa. Es veu
que l’entrevistat, Isidre Parés,
era assidu visitant de Foradada.
DE LA VELLA ARTESA.
Si el mes passat
comentava que
en la secció del
Brunet d’Artesa es va repetir un text
de feia dos mesos, ara en trobem
un altre cas. Ja se sap, sempre
s’ensopega amb la mateixa pedra.
Pel que fa a la resta de l’article, n’hi
ha una bona part dedicada a la gent
d’Alòs, de la qual ens diu: “Així eren
i són els xicots i xicotes d’un dels
pobles que més he estimat”.
HUMOR. Tres nous acudits de

Quimet i Cosme, amb diferents temàtiques, tanquen el contingut de
la revista. Un d’ells tracta sobre urbanisme, un tema que segurament
donarà per a molt d’ara en endavant, fins a l’aprovació definitiva de
les normes urbanístiques.

Ramon Giribet i Boneta
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Mes de juliol
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (2 de juliol) i extraordinari (30 de juliol)
Absències:
Francesc Puigpinós, ERC (2 de juliol)
Francesc Puigpinós i Elisabet Camats,
ERC (30 de juliol)
S’aproven, per unanimitat, les següents
certificacions d’obra:
- Certificació núm. 2, per 12.476,95
euros, corresponent a l’obra “Pavimentació, xarxa de clavegueram i xarxa
d’aigua potable al carrer Baix de Tudela
de Segre”, realitzada per l’empresa
Obra Civil Nadal. Pendent d’executar
0,00 euros.
- Certificació núm. 1, per 16.046,70
euros, corresponent a l’obra “Modificat
d’urbanització perimetral del Casal Cultural d’Artesa de Segre”, realitzada per
l’empresa Construccions Montsec,
SCCL. Pendent d’executar 33.810,30
euros.
- Certificació núm. 1, per 56.923,20
euros, corresponent al “Subministrament, col·locació i muntatge de l’equipament i mobiliari de la Biblioteca, Sala
Polivalent i dependències municipals
annexes del Casal Cultural d’Artesa de
Segre, lot 2: butaques”, realitzat per
l’empresa Ascender, SL. Pendent
d’executar 56.923,20 euros.
- Certificació núm. 4, per 13.515,05
euros corresponent a l’obra “Xarxa de
sanejament i adequació dels entorns
de la carretera d’Alentorn, fase II”, realitzada per l’empresa Promalos
Olsina, SL. Pendent d’executar
83.434,22 euros.
S’aprova, per unanimitat, declarar inadmissible per extemporaneïtat el recurs de reposició presentat en data 22
de maig de 2012 per Correus i Telègrafs, SA contra les liquidacions per la
taxa de recollida d’escombraries i per
la taxa del servei de clavegueram, exercici 2012.
S’acorda, per unanimitat, l’adhesió
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre al
Pla per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la comarca de la
Noguera i presentar sol·licitud de subvenció per a finançar les despeses de
l’elaboració, implementació o desenvolupament de plans o polítiques transversals de dones a l’Institut Català de
les dones del Departament de Benestar Social i Família.

S’acorda, per unanimitat, aprovar
l’acta de les operacions de delimitacions entre els termes municipals
d’Artesa de Segre i Gavet de la Conca, de data 20 d’octubre de 2009, lliurada pels tècnics de la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de Catalunya i signada pels representants dels ajuntaments.
S’aprova, per unanimitat, la moció
sobre la unitat lingüística de la llengua
catalana.
S’aprova adjudicar a l’empresa Eternal Music, SL, el contracte per a la
prestació del servei d’Escola Municipal
de Música d’Artesa de Segre, per procediment negociat sense publicitat, per
un import, IVA inclòs, de 672 euros/
alumnes/curs escolar.
A favor : 5 vots (ERC)
Abstencions: 4 vots (CiU)
S’aprova, inicialment, la modificació
de l’ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa per la prestació del
servei de la Llar d’Infants.
A favor : 5 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CiU)
S’acorda, per unanimitat, aprovar la
moció de la Diputació de Lleida per
l’acord en contra de la supressió dels
partits judicials de Balaguer i Cervera.
APROVACIONS DEL MES DE JULIOL
S’aprova la relació de factures, majors de 120,20 euros, pendents d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2012, que ascendeixen a la quantitat de 60.397,17 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per la dotació de caixa d’ascensor i
instal·lació de l’ascensor, en l’immoble
situat al carrer Barcelona, 17, d’Artesa
de Segre.
- Per la reconstrucció de la coberta en
edifici d’habitatge
unifamiliar situat al
carrer Major,14
d’Anya.
- Per la instal·lació
d’un elevador hidràulic en l’immoble
situat al carrer de
les Monges, 30
d’Artesa de Segre.
- Per l’extracció de
teules velles per la
posterior
col·-

locació de teules noves i canviar els
canals de recollida d’aigües pluvials, a
l’habitatge situat al carrer Sant Miquel,
23 de Seró.
- Per canviar rajoles del terra de la cuina i porta de la terrassa del davant, de
l’habitatge situat al carrer del Pont, 5
d’Alentorn.
- Per la col·locació d’un pal de fusta de
la xarxa de telefonia al camí de l’Horta, 6 d’Artesa de Segre.
- Per la ubicació d’un pal de fusta de la
xarxa de telefonia situat al carrer Sant
Sebastià, cantonada carrer Mare de
Déu de Salgar, d’Artesa de Segre.
- Per canviar banyera per plat de dutxa de l’habitatge situat en la carretera
d’Agramunt, 97, 2n 2a d’Artesa de
Segre.
- Per les obres d’ampliació de la capacitat productiva de l’explotació ramadera de porcí d’engreix, amb MO 072,
fins una capacitat de 3.200 porcs, situada al polígon 25, parcel·la 161, a
Colldelrat.
S’aprova la sol·licitud de llicència de
primera ocupació per l’habitatge
unifamiliar aïllat situat al carrer Jesús
Santacreu, 18 d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions d’entrada i sortida de vehicles a
través de la vorera:
- A l’edifici situat al C/ Monges, 12
d’Artesa: 3,80 metres lineals.
- A l’edifici situat a la Pl. Major, s/n
d’Anya: 4,00 metres lineals.
S’acorda concedir els següents
ajuts:
- A Sant Marc de Batlliu, per a la realització de la Festa de St. Marc: 348,00
euros.
- A l’associació Amics de Collfred, per
a la realització de la Festa Major:
348,00 euros.
- Al CE Artesa de Segre, per la placa
de l’homenatge a Jaume Campabadal
i Monfà: 100,00 euros.
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Mes de setembre
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (12 de setembre) i extraordinari (24 de setembre)
Absències:
Maria Jovell (ERC) i Domènec París
(CiU) (12 de setembre)
S’aprova el reconeixement de crèdit núm. 1 de 2012 per un import de
187.631,67 euros.
A favor : 6 vots (ERC)
Abstencions: 3 vots (CiU)
S’aprova, per unanimitat, la certificació d’obra, única, per 10.738,59
euros, corresponent a l’obra “Arranjament de les instal·lacions de bar de la
piscina segons la normativa higiènicosanitària”, realitzada per l’empresa
Promalos-Olsina, SL. Import pendent
d’executar 0,00 euros.
S’acorda, per unanimitat, aprovar el
document-memòria EMD Baldomar,
elaborat l’any 2009, amb les addendes
de la relació identificativa de patrimoni
i la relació d’elements personals que
s’atorguen a l’entitat municipal descentralitzada de Baldomar, addendes aprovades en sessió plenària de data 05/
05/2011, així com delegar a favor de
l’EMD de Baldomar les competències
relacionades en el punt 10.1.1 Competències a transferir del documentmemòria EMD Baldomar que permeten un exercici descentralitzat.
S’aprova, inicialment, la modificació
de l’ordenança fiscal número 10 reguladora de la taxa per la distribució d’aigua potable al municipi.
A favor : 6 vots (ERC)
En contra: 3 vots (CIU)
S’acorda, per unanimitat, declarar
festes locals d’Artesa de Segre per
l’any 2013 els dies: 12 de febrer, Carnaval i 27 de setembre, dia de la Festa
Major.
S’aprova el Compte General del
Pressupost Municipal i de l’Emissora
Municipal de Ràdio, exercici 2011.
A favor : 7 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CIU)
APROVACIONS DEL MES DE SETEMBRE
S’aprova la relació de factures, majors de 120,20 euros, pendents d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2012, que ascendeixen a la quantitat de 200.229,83 euros.
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S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per netejar, repicar i rejuntat de pedra vista amb morter de ciment i calç a
les parets i volta de l’immoble situat a
la plaça de les Forques, 2 d’Alentorn.
- Per pintar façana de l’immoble situat
en el carrer M.D. del Pla, 10 d’Artesa.
- Per procedir a l’obertura d’una escomesa en vorera per a poder subministrar gas natural canalitzat a l’immoble
situat a l’avinguda Maria Anzizu, 66
d’Artesa.
- Per a la construcció d’un bany amb
parets de pladur per a futura activitat
comercial, al local situat a la carretera
d’Agramunt, 35, baixos B d’Artesa.
- Per arrebossar parets i pavimentar garatge de l’immoble situat a la carretera
de Vilanova, 4 d’Alentorn.
- Per instal·lar tanca de fusta al perímetre de la parcel·la 249 del polígon
24 de Tudela de Segre i col·locar-hi
abeurador per un cavall.
- Per canviar teules velles, canalera i
baixant de teulada i pavimentar celler,
a l’habitatge situat al carrer Raval de
Ponts, s/n d’Anya.
- Per treure envà divisori per ampliar
vestuaris del segon pis del gimnàs situat al carrer Marcel·lí Farré, 10
d’Artesa.
- Per a canviar paviment de rajoles en
terrassa exterior i parets de bany de
l’habitatge situat en la carretera
d’Agramunt, 90, 1r d’Artesa.
- Per fer ràfec de dimensions 7,90 x
0,90 metres amb perfils laminats de
30x30 i planxes de policarbonat sobre
balcó de la façana posterior de la tercera planta, porta tercera de l’immoble
situat a l’avinguda Maria Anzizu, 31-33
d’Artesa.
- Per treure dos envans divisoris per
ampliar sala d’estar amb nova distribució d’endolls i interruptors, de l’habitatge situat a l’avinguda Eduard
Maluquer, 12 d’Artesa.
- Per repicar i deixar pedra vista dels
baixos de la façana de l’immoble situat a la carretera d’Agramunt, 3
d’Artesa.
- Per procedir a l’obertura d’una escomesa en vorera per a poder subministrar gas natural canalitzat a l’immoble
situat al carrer Amadeu, 4 d’Artesa.
- Per treure un metre quadrat d’arrebossat de la façana principal en mal
estat de l’immoble situat en el carrer
Prat de la Riba, 32 d’Artesa.

- Per adequar local comercial consistent en enrajolar aparadors, fer una
cambra higiènica per a minusvàlids,
pintar parets i repassos varis, als baixos de l’immoble situat al carrer
Montsec, 1, cantonada Avinguda Maria
Anzizu d’Artesa.
- Per canviar baixant pluvial en mal
estat i connectar-lo al clavegueram
municipal de l’immoble situat a la carretera de Ponts, 28 d’Artesa.
- Per pintar façana, baranes, reparar i
tapar esquerdes i pintar finestres de la
façana posterior de la travessera de
l’Església, de l’immoble situat a la plaça Major, 6 d’Artesa.
- Per rejuntar la pedra de les façanes
de la casa situada en el carrer Únic,
26 de Montargull.
- Per reformar bany amb col·locació
d’inodor i pica amb els corresponents
desguassos de l’habitatge situat en el
carrer Església, 13 de Colldelrat.
- Per sanejar i reparar esquerdes, aplicar fixador i dues capes de pintura
d’acabat en façana frontal i lateral i
balcons de l’immoble situat a la carretera de Tremp, 25 de Montargull.
- Per pintar façana, baranes, porta i vidrieres de la façana de l’immoble situat en la carretera de Ponts, 11 d’Artesa.
- Per la construcció d’una nau provisional per emmagatzematge, fàcilment
desmuntable, situat en sòl urbanitzable delimitat SUD-1 del POUM, llindar
al carrer Tros del Molí d’Artesa.
S’aprova la concessió d’una zona de
càrrega i descàrrega de 12 m lineals,
de dilluns a dissabte de 8.00 h a 14.00
h, a l’edifici situat al carrer Sant Antoni
Maria Claret, 20 d’Artesa.
S’aproven les següents autoritzacions d’entrada i sortida de vehicles a
través de la vorera:
- A l’edifici situat al carrer Tarragona, 9
d’Artesa: 3,15 m lineals.
- A l’edifici situat al carrer Metge Pau
Pla, 3 d’Alentorn: 4,50 m lineals.
S’aproven les següents concessions
de canvi de nom:
- Canvi de nom a favor de Energyuno,
SL, de la llicència d’obertura per la modernització, ampliació, canvi d’orientació productiva i legalització d’una activitat ramadera existent, situada al polígon 16, parcel·la 22, a Comiols.
- Canvi de nom a favor de Energyuno,
SL, de la llicència d’obres per la modernització, ampliació, canvi d’orientació productiva i legalització d’una acti-
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vitat ramadera existent, situada al polígon 16, parcel·la 22, a Comiols.
S’aproven les següents connexions
definitives a la xarxa municipal de clavegueram:
- A la indústria situada al carrer
Francesc Macià, 1 del polígon industrial el Pla d’Artesa.
- A la la nau provisional situada en el
carrer Tros del Molí, d’Artesa.
S’aprova l’autorització d’ocupació de
via pública a Bar Jorper’s, per un recinte de 6 m quadrats, a la carretera
d’Agramunt, 53 d’Artesa.

S’aproven les següents connexions
a xarxa d’aigua:
- A l’habitatge situat al carrer Marcel·lí
Farré, 40 d’Artesa.
- A l’habitatge situat al carrer Roc del
Cudós, 11-13, 3r C d’Artesa.
- A l’habitatge situat al carrer Roc del
Cudós, 11-13, 3r A d’Artesa.
- Al local comercial situat al carrer
Montsec, 1, cantonada Avinguda Maria
Anzizu d’Artesa.
- A l’habitatge situat al carrer Barcelona,
15, 1r 2a d’Artesa.
- A la nau provisional situada en el car-

rer Tros del Molí d’Artesa.
S’acorda concedir els següents
ajuts:
- Al Futbol Sala Artesa de Segre-CENG
, per cobrir les despeses de la temporada 2012-2013: 1.800,00 euros.
- Al Club Esportiu Artesa de Segre per
cobrir les despeses de la temporada
2012-2013: 6.500,00 euros.
- A l’Associació de Comerç d’Artesa de
Segre, amb motiu de la Festa del
Cuniplec: 440,00 euros.
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 21 de novembre
Artesa de Segre: dimecres 21 de novembre (només
en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre
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HUMOR

Ella: Com va acabar el cupó d’ahir?
Ell: Com sempre: a la paperera!
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J. Galceran

Sempre toca, si no un pinte, una pilota!

IMATGES D’AHIR

Les fires als temps de 1920
Campament
Fan roda a la mata del riu cada cada any
arribats en carros i uns pocs a peu,
a Fira, el dia de Sant Bartomeu.
L’acampada dels gitanos tractants
encenen grans focs als primers foscans,
al so del pandero acorden les veus,
les unes agudes, les altres greus
i entonen a un temps cançons fascinants.
Feta la jamància, salta el violí,
toca la guitarra i també el flautí,
palmes i castanyoles porten a la dansa.
Homes, dones i criatures
fins que trenca l’alba allarguen la rumba.
Quadres que viuen en ma recordança
a fira de Sant Bartomeu ha
sofert arreu dels anys diferents denominacions, sempre d’acord amb les circumstàncies de l’època, o sigui, amb la seva
funcionalitat. Així, en la dècada dels
anys 1910-1920 se’n deia la “Fira
de les Mules”. L’ús del cotxe encara estava lluny, per la qual cosa la
principal eina de transacció eren els
animals.
La d’Artesa i comarca era una
societat bàsicament camperola,
gairebé tothom conreava terra o un
hortet. Era una societat de subsistència, d’autoabastir-se, per la qual
cosa per generacions a les cases
cremava una olla gran penjada als
esmàstics de la llar de foc, que
mantenia les menges del dia calentes.
En aquell temps, per la fira, hi
havia animals per tot el poble.
Artesa, per la seva situació cèntrica, reunia gent de moltes comarques llunyanes amb afany de ne-
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goci. No era tan famosa com les fires d’Organyà, Verdú ni Salàs de
Pallars, però aquí es reunia molt
personal. A la planta de la Granja
propietat de la senyora Maria
Anzizu, llavors una plantació d’oliveres, s’hi posava la colònia de gitanos, amb moltíssims animals. Al
carrer Sant Joan, a la cruïlla de la
foto, al carrer Nou i del Calvari, animals de tir. A la primera falda del
Castellot, més o menys a la zona
del dipòsit, s’hi exposaven les vaques i vedells.
Els gitanos, sempre bons negociants, venien aquí amb carretes,
tota la família, i feien festes grosses, de vegades alguna boda. La
vigília, feien ballarugues a l’entorn
de la foguera. Tenien una cançó senyera, La Rondeña, que deia “...baila la ‘mae’, canta el ‘pae’...” i les festes que feien eren espectaculars
per la gent d’Artesa i per la canalla
embadalida.
De fet, la fira, el 24 d’agost no va

desaparèixer mai, tot i que als anys
50 i 60 no es feia promoció de productes concrets i sempre queia el
24, encara que no fos cap de setmana. La gent havia fet la collita i
es venia el cereal, amb la qual cosa
disposava dels primers diners, en
anys de no massa abundància.
Aquell dia era costum encomanar
l’adob i buscar la llavor per la propera collita. Calia assegurar les
necessitats bàsiques.
Amb els anys es va fer promoció
de productes de la terra: el meló,
el vi, la carn, l’oli, els formatges, els
pernils i altres productes artesanals
elaborats més que res a la comarca. Una mostra, un aparador va ser
la fira d’aquest any. Voldríem incloure un sonet de l’amic Lluís Cotovia,
que recull un ambient de la memòria perduda.

Bartomeu Jové i Serra
Fons fotogràfic Salvany
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Els Bombers Voluntaris celebren enguany el 30 aniversari. L’acte central va tenir lloc el 22 de setembre amb un dinar de germanor que va reunir una setantena de persones. Foto: Bombers d’Artesa

