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Arquitectura d’alt nivell a Seró

L’edifici de l’Espai Transmissor del Túmul
de Seró ha obtingut els Premis FAD d’ar-
quitectura, entre altres reconeixements,
amb la qual cosa està portant el nom del
poble i de tot el municipi d’Artesa per nom-
brosos escenaris internacionals.

Fotos: Antonio Cayuelas,
Aitor Estévez i Marta Serret
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Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxipres-
tat d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Forada-
da i de Vilanova de Meià.

Agenda ciutadana Actes que sabem que es faran

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

METEOROLOGIA

L’AGENDA

JUNY

JUNY

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 7: Lis Gheorghe i Llobet, filla de Radu i
de Dina
dia 13: Judit Cardeñnes i Ribera, filla de Jordi
i d’Eva
dia 26: Oleguer Aumedes i Puig, fill de Jordi i
de Dolors
Matrimonis:
dia 29:Ivan Coca i Belmonte (veí d’Artesa)
        Esther Cercós i Solanas (veïna d’Artesa)
Defuncions:
dia 7: Enrica Pascuet i Feliu (88 anys), natu-
ral de Bassella
dia 12: Marcel·lí Bernaus i Marqués (87 anys),
natural de Comiols

Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 2: Manuela María Curtuius, filla de Vasile
i d’Elisabeta

Fe d’errates
En l’AGENDA CIUTADANA del mes de maig
vam publicar les defuncions (26 d’abril) dels
dos membres del matrimoni del municipi de
Vilanova de Meià format per Maria Farràs
Rocaspana i Antoni Roselló Isanta, però el
difunt només és l’espòs.

3 d’agost:
A les 24h, a les Piscines de Vilanova de Meià, Revetlla d’estiu
amb el grup musical La Marsalada

7 d’agost:
A les 20h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova, conferèn-
cia Els Pallars, la Vall Fosca, la Vall Manyanet i la Vall de Malpàs
a càrrec de J.M. Mata-Perelló. Organitza: Terres del Marquesat

8 d’agost:
Dins del programa Visites Culturals, Centre Transmissor del Tú-
mul de Seró i Colldelrat. Sortides: Cubells, 8:45h; Artesa
(benzinera), 9h. Organitza: Terres del Marquesat

10 d’agost:
- A les 21h, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova, confe-
rència Origen de les aus a la Terra a càrrec d’Antoni Lacasa
- A les 24h, a les Piscines de Vilanova de Meià, Revetlla d’estiu
amb el grup musical Kamilion

Del 9 al 15 d’agost:
A Sta, Maria de Meià, actes de la Setmana Cultural. Organitza:
Centre Cultural de Sta. Maria

23 d’agost:
A les 22h, Caminada nocturna. Sortida del Gimnàs Altis. Organit-
za: Club Esportiu Altis

24 i 25 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu (veure pàg. 41)

10 de setembre:
A les 22h, a la Pl. Nació Catalana, Estelada amb espelmes. Orga-
nitza: Comissió 300 anys

11 de setembre:
Actes de la Festa nacional de Catalunya

FESTES MAJORS
Alentorn: 2, 3 i 4 d’agost
Colònia La Fàbrica: 3 d’agost
Vall-llebrera: 3 i 4 d’agost
Tòrrec: 3 i 4 d’agost
Santa Maria de Meià: 13, 14 i 15 d’agost
Montsonís: 17 d’agost
Cubells: del 15 al 18 d’agost

Boada: 16 i 17 d’agost
Seró: 17 i 18 d’agost
Baldomar: 23, 24 i 25 d’agost
La Torre de Fluvià: 30, 31 i 1 de setembre
Gàrzola: 7 i 8 de setembre
Vilanova de Meià: del 13 al 16 de setembre
Lluçars: 21 i 22 de setembre
Montargull: 21 i 22 de setembre

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana: 19,9°
Temperatura màxima: 34° (dies 13, 15 i 16)
Temperatura mínima: 7° (dies 2, 10 i 24)
Dies amb precipitacions:           4
Precipitació màxima: 16 mm (dia 8)
Total precipitacions: 38 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana: 18,8°
Temperatura màxima: 33,6° (dia 13)
Temperatura mínima: 5,4° (dia 24)
Dies amb precipitacions:           7
Precipitació màxima: 11,2 mm (dia 8)
Total precipitacions: 27,2 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana: 18,3°
Temperatura màxima: 32,4° (dia 13)
Temperatura mínima: 5,8° (dia 2)
Dies amb precipitacions:           7
Precipitació màxima: 16,6 mm (dia 18)
Total precipitacions: 36,6 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:           2
Precipitació màxima: 19 mm (dia 8)
Total precipitacions: 35 mm
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EDITORIAL

Temps de renúncies
Enguany ha costat, però finalment ha arribat la calor. Tal com
toca en aquesta època de l’any per aquestes contrades. Això sí,
prèviament, el temps ha fet de les seves.
    Primer, la forta pedregada del 18 de juny, que no només va
malmetre teulades, persianes, vidres i altres propietats, sinó que
va perjudicar notablement una de les principals fonts d’ingressos
de la nostra terra: la collita. Una collita que els pagesos augura-
ven com a molt bona, però ja se sap: “no es pot dir blat fins que
estigui al sac i ben lligat”. Per altra banda, durant el mes de juliol
ha plogut continuadament moltes tardes i nits, amb llampegadis-
ses que també han fet estralls.
    Finalment, com dèiem, ha arribat la calor. Una calor que agra-
da més o menys, segons els gustos i les circumstàncies de ca-
dascú, però és el que toca. I amb la calor, cap a les piscines s’ha
dit. A la rodalia en tenim qui-sap-lo: Alentorn, Alòs, Artesa,
Baldomar, Cubells, Foradada, Vilanova... Potser ens en deixem
alguna, però Déu n’hi do. A més de les particulars, és clar.
    A Artesa, després d’anys de parlar de la possibilitat d’unes
noves piscines, més adaptades als temps actuals i, sobretot, més
espaioses; l’Ajuntament ens diu que la situació econòmica no
està per a gaires alegries, que la cosa va per a llarg i que per
això ha decidit fer unes reformes importants a les instal·lacions
actuals per tal d’allargar-ne la seva vida útil. Queden enrere tots
aquests anys de petites reformes d’última hora, que sovint en-
darrerien l’obertura de les piscines quan tocava i que només ser-
vien per allargar l’agonia d’unes piscines que –no ho oblidem–
tenen més de 40 anys.
    Aquesta és la realitat. Ara cadascú de nosaltres podrà veure el
got mig ple o mig buit. Els optimistes diran que per fi s’ha fet les
reformes que calien, ja que no es preveu la construcció d’unes
noves instal·lacions a curt o mig termini. Per contra, els pessi-
mistes es lamentaran que aquest fet signifiqui la renúncia a un
projecte tan reivindicat d’uns anys ençà.
    Sentirem dir: “És que si en lloc de destinar els diners a ‘això’
ho haguessin destinat a ‘allò’...” Aquest raonament popular és
cert només a vegades, ja que molt sovint es fan projectes en
funció de les línies de subvencions obtingudes, de manera que
si els diners són per a fer una carretera no es poden destinar a
arreglar el dipòsit de l’aigua (és un exemple).
    En definitiva, del que estem parlant és que ens toca viure uns
temps de renúncies, malacostumats com estàvem a “lligar els
gossos amb llonganisses” o a “estirar més el braç que la màni-
ga”. Avui dia moltes famílies tenen dificultats per mantenir la fei-
na, per conservar el sostre on viuen, per arribar a final de mes...
De la mateixa manera –i no entrarem en els motius– les arques
públiques estan buides, si no foradades.



ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

CÀRNIQUES PIJUAN

C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )

Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76
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Obres a Collfred Caldera a la residència

Clam pel transport i el menjador escolars
l ple ordinari de l’Ajuntament
del mes de juliol va aprovar
per unanimitat una moció a

favor de mantenir la gratuïtat dels
serveis de transport i menjador es-
colars. El motiu és que la normati-
va estatal només obliga a subven-
cionar aquests serveis als alumnes
escolaritzats en un municipi diferent
al que resideixen. Això deixa fora,
per tant, els alumnes dels pobles
agregats que van a l’escola o l’ins-
titut en un nucli diferent però dins
del mateix terme municipal.
    Fins al curs 2012-2013, la Ge-
neralitat, a través del consell comar-
cal de la Noguera, havia subvenci-
onat el cost del menjador i el trans-
port escolar de tots els alumnes es-
colaritzats a un poble diferent del
qual resideixen, independentment
de si era o no dins el mateix terme
municipal. No obstant, les retalla-
des han fet que el govern català
s’escudi ara en la normativa esta-
tal per suspendre aquestes ajudes
i, en conseqüència, el consell co-

marcal també ha aprovat enretirar-
les.
    En el cas de municipis amb molts
nuclis agregats, com és el cas
d’Artesa, la mesura ha despertat
molta oposició. Els consells esco-
lars tant de l’escola com de l’insti-
tut Els Planells i les associacions
de pares ja han avançat que es
mobilitzaran per aconseguir que es
reconsideri la decisió. Així mateix,
l’Ajuntament ha aprovat aquesta
moció per posar pressió a les ad-
ministracions superiors.
    Segons els càlculs fets per la ma-
teixa escola, la despesa per alum-
ne i curs pot suposar uns 1.200
euros. Més enllà d’aquest impacte
econòmic, també hi ha el greuge
comparatiu que suposaria que uns
alumnes haguessin de pagar i uns
altres no. En el cas d’Artesa, hi ha
exemples molt representatius, com
el fet que un alumne de Montsonís,
que pertany al terme de Foradada
i que és a uns tres quilòmetres de
l’escola, tindria el servei gratuït. En

canvi, alumnes de Tudela o Alentorn,
pobles del municipi d’Artesa però si-
tuats al doble de distància que
Montsonís, l’haurien de pagar.
    El ple insta a la Generalitat “que
inclogui al conveni del curs 2013-
2014 les transferències necessàri-
es per a que el Consell Comarcal
de la Noguera disposi dels recur-
sos suficients (com fins ara) per
mantenir la gratuïtat”, per evitar
greuges i no posar en perill el prin-
cipi d’igualtat.
    Així mateix, insta el consell co-
marcal “a reunir-se amb els sectors
afectats del municipi d’Artesa i la
resta de la comarca per fer un front
comú”. També demana al consell
que si no aconsegueix recursos
destini “part del romanent de treso-
reria per a despeses generals de lliu-
re disposició de l’any 2012 per assu-
mir-los”. El tinent d’alcalde Joan Ca-
mats va afegir que el desig de l’Ajun-
tament és que la moció “no es quedi
en paper mullat” i que lluitaran per-
què “s’intenti aconseguir recursos”.

E

Aquest mes de juliol s’han arranjat diversos camins al
nucli de Collfred, una inversió que s’emmarca en el
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) de l’any 2011. Les
obres consisteixen en adequar i eixamplar diversos
camins de l’entorn del poble i tenen un cost total de
78.175,30 euros. Els treballs van començar a principis
de mes i van durar dues setmanes aproximadament.

L’Ajuntament i l’empresa gestora de la residència han
acordat instal·lar una caldera de biomassa per reduir
a la meitat el consum en calefacció i estalviar 15.000
euros l’any. L’empresa pagarà els 70.000 euros de la
instal·lació i si el 2018 no se li renova la concessió
serà compensada amb 15.000 euros. La caldera tam-
bé podrà servir per la llar d’infants i el futur casal d’avis.
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l municipi d’Artesa ha comp-
tat aquest estiu amb més
dies de Biblioparc que l’an-

terior. El servei s’ha fet a la plaça
de l’Ajuntament, i s’ha pogut am-
pliar gràcies a la col·laboració de
voluntàries. Per altra banda, tam-
bé s’ha fet extensiu el servei de
bibliopiscines a les dues piscines
públiques situades en pobles del
municipi, a les d’Alentorn i
Baldomar.
    En el cas del Biblioparc, ha estat
en funcionament entre l’1 de juliol i
el 2 d’agost, més del doble de
temps que l’any passat. El motiu és
que el darrer estiu, en no poder
contractar més personal per les re-
tallades, es va organitzar el servei
amb personal de l’Ajuntament i, per
tant, es va adequar l’horari i l’oferta

a la disponibilitat de la
plantilla. Aquest any, en
canvi, es va fer una cri-
da de voluntaris a la qual
van respondre cinc no-
ies. El Biblioparc s’ha fet
de 19 a 21 hores de di-
lluns a divendres i oferia
la possibilitat de pintar o
de llegir contes.
    Per altra banda,
Alentorn i Baldomar han
gaudit per primera vega-
da del servei de Biblio-
piscines. Són les dues poblacions
del municipi amb piscines obertes
al públic, a banda de les d’Artesa.
Aquí l’oferta consisteix en revistes
tant per a adults com per a infants,
per incrementar les opcions d’oci i
per contribuir al foment de la lectu-

ra en un ambient distès. El materi-
al el proporciona la biblioteca i està
format pel que es coneix com a “cai-
xes viatgeres”, és a dir, lots que es
traslladen fins a les piscines i que
es van canviant cada 15 dies.

E

Més Biblioparc i més Bibliopiscines

D’esquerra a dreta, Bibliopiscines a Alentorn i dues imatges del Biblioparc a Artesa

El Biblioparc s’ha fet a la plaça de l’Ajuntament
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 principis de juliol va tenir
lloc un comís de plantes de
marihuana en una finca del

municipi d’Artesa. Segons ha infor-
mat el cos policial, efectius de la
Guàdia Civil de la Secció de Re-
serva Fiscal de Ponts van comis-
sar el dia 2 de juliol a les 18.15 ho-
res un total de 20 plantes de
marihuana d’una finca situada al
municipi d’Artesa de Segre, tot i que
no n’ha concretat la ubicació.
    Durant el servei, els agents van

A

Comís de marihuana

Imatge de les plantes comissades

observar que a l’interior d’un hiver-
nacle que tenia les portes obertes,
s’hi podien veure les plantes. A con-
tinuació els agents van localitzar a
la persona que s’encarregava de
tenir cura de l’hivernacle i van cons-
tatar que al seu interior hi havia les
20 plantes. Segons la Guàrdia Ci-
vil, en total pesaven 2,3 quilos.
    El responsable de la plantació,
veí d’Artesa, va ser imputat per un
delicte contra la salut pública.

GUÀRDIA CIVIL

na seixantena de joves de l’Institut Els Pla-
nells d’Artesa van ser atesos l’any 2012 en el
marc del programa Enxarxats i Enxarxades de

la Creu Roja. Així ho recull la memòria sobre l’activi-
tat de l’entitat realitzada l’any passat, on explica que
aquest programa es duu a terme gràcies a la col-
laboració d’una voluntària i que en total s’han fet qua-
tre intervencions, amb aquesta seixantena d’alumnes
d’Artesa atesos. El programa és un projecte pilot que
treballa la comunicació interpersonal i la resolució de
conflictes via xarxa per als joves. Així, busca sensibi-
litzar aquest col·lectiu sobre l’ús correcte de la xarxa
en les seves relacions socials. Durant el 2012, i te-
nint en compte que es tracta d’un pla pilot, els joves
artesencs van ser els únics que van participar en
aquest programa.

Joves i internet

U

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE

quest mes de juliol han començat els treballs
previs per preparar les obres de millora que
s’han de fer a l’església de Seró. El projecte

preveu una millora general del temple que passa pel
condicionament interior i, per tant, s’han hagut de
traslladar les imatges per protegir-les i per impedir
que fossin danyades durant les obres. La millora
compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i
Serveis.
    Precisament amb motiu d’aquestes obres s’han
posat al descobert diverses pintures originals a les
parets del temple que ja han estat visitades per ex-
perts. Tot i això, encara es desconeix com es con-
servaran i quin tractament s’hi donarà.
    El grup d’experts del Departament de Cultura les
va visitar a finals de juliol.

Comença la millora de l’església de Seró

A

Trasllat de les imatges de l’església



ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

Saurí - RadioestesistaSaurí - Radioestesista
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El Cau va de campaments
Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del
Pla, el Cau, ha celebrat aquest mes la darrera
activitat de l’any, els campaments. Per poten-

ciar els valors de l’escoltisme en un entorn natural, al
llarg de 12 dies l’agrupament s’ha desplaçat fins a Erill
la Vall, a la Vall de Boí. Els Pioners i les Caravel·les han
anat una mica més lluny i després de passar dos dies
al campament per ajudar a muntar la infraestructura, el
17 de juliol van marxar cap a Menorca.
    Precisament aquest va ser el dia en què la resta de
branques, des de Castors fins a Ràngers i Noies Gui-
es, van arribar al campament. En total hi han participat
una quarantena d’infants i joves, la meitat de Pioners i
Caravel·les i la resta de les altres branques, és a dir,
d’edats d’entre els 6 i els 14 anys.
    Els Pioners i Caravel·les van tornar al  campament el
dia 25 de juliol i s’hi van quedar fins l’últim dia, el diumen-
ge 28, en què es va celebrar la jornada més familiar.
    Pels Pioners i Caravel·les, el viatge a Menorca for-
mava part d’un projecte en què han compartit activitat
amb agrupaments de les Balears i s’han allotjat a les
seves intstal·lacions. També van col·laborar amb Càritas.

L’

A dalt, els Pioners i Caravel·les a Menorca i a baix, el campament

AEiG MARE DE DÉU DEL PLA

Fi de curs a l’Orfeó

L’Orfeó Artesenc va oferir un concert de final de curs
el dia 30 de juny a la sala del Cubtural. El concert
posa punt i final a un curs especialment significatiu, ja
que l’entitat ha celebrat el 40è aniversari.

JORDI FARRÉ

Ràdio Artesa al Twitter
àdio Artesa de Segre ha estrenat recentment
un perfil a la xarxa social Twitter. Amb aquest
pas endavant en la introducció de les xarxes

socials i les noves tecnologies, la ràdio de la nostra
ciutat ofereix informació immediata i actualitzada a
través de les diferents piulades. Tothom qui vulgui
estar al cas de tota l’actualitat local i de l’entorn del
municipi, pot fer-se seguidor de l’usuari
@RadioArtesa. Així mateix, en el cas que es facin
piulades relacionades amb alguna informació o es-
deveniment que tingui una pàgina web amb més in-
formació, també s’hi inclourà l’enllaç. Al tancament
d’aquesta edició, el perfil de Ràdio Artesa a Twitter
comptava ja amb una seixantena de seguidors i su-
mava prop de 200 piulades i nombroses fotografies.

R



FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda
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AGUSTÍ FARRÉ
Administrador
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Auto Taller Gardela
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Ctra. d’Agramunt, 98
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Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE
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quest mes, des de l’EMD
Baldomar, us volem infor-
mar de les següents qüesti-

ons:
    Des de meitats del mes de juliol
i coincidint amb el fet que el Pla Alfa
-la informació que dóna la Genera-
litat sobre els risc d’incendi fores-
tal-, se situava en el nivell 1 a la
nostra comarca, va tenir lloc una
visita dels Agents Rurals a la Font
de la Trilla. De moment, han pre-
cintat la caseta per fer foc que està
ubicada allà, donat que cal fer-hi
diferents millores, com ara la col·-
locació d’algun element que privi
que les guspires que surten per la
xemeneia puguin causar algun in-
cendi. A més, també es va fer cons-
tar que el fet que hi hagués aigua a
prop era un punt a favor per tal
d’evitar i d’extingir, si és el cas, un
incendi forestal.
    Des de l’EMD s’ha tramès una
sol·licitud a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) per tal de demanar
que la depuradora que s’ha

d’instal·lar a la nostra població si-
gui verda, o sigui més acurada i in-
tegrada a l’entorn natural.
    Recentment, el CAP d’Artesa ha
presentat un estudi sobre la situa-
ció i les diferents necessitats que
tenen les persones grans que vi-
uen al municipi d’Alòs de Balaguer
i a Baldomar. En aquest estudi es
posava de manifest com es podria
atendre aquest col·lectiu per tal de
millorar la seva qualitat de vida, dins
el programa d’atenció domiciliària.
La concreció de les possibles ac-
tuacions a dur a terme es farà pas-
sat l’estiu.
    Com a la resta del municipi, les
tronades també van afectar a
Baldomar, tot i que no va ser en la
mesura en què va fer-ho als pobles
veïns. Tal com la ràdio i la televisió
s’han encarregat d’informar-nos,
les pluges, en algun moment tor-
rencials, i, dos cops, la pedra, van
afectar els conreus. Així, pel que fa
al cereal, les afectacions es poden
comptar entre un 10 i un 30%; la

vinya, prop del 50%; l’horta, també
es veié més afectada però amb un
resultat menys devastador i el con-
reu de colza, en una mitjana del
80%.
    Aquesta temporada s’ha iniciat la
gestió pública de la piscina. Això vol
dir que l’EMD es va adaptant poc a
poc a la instal·lació i que també s’ha
contractat el servei d’un socorrista,
per primer cop. Aquesta contracta-
ció es pot dur a terme gràcies a una
subvenció de la Diputació de Lleida.
    Finalment, en reunió celebrada
amb el poble, entre d’altres temes,
es va copsar la inquietud de diver-
sos veïns pel que fa a la senyalit-
zació de Baldomar, sobretot els
dies de mercat a Artesa, donat que
la ubicació del mercat talla la via
principal de connexió entre les dues
poblacions, sense oblidar que tam-
bé la mateixa carretera va a d’al-
tres llocs com Vernet, Clua o Alòs.

EMD Baldomar

A

Informació de l’EMD

ADF Sant Mamet
A partir d’ara, us atendrem en un nou horari: divendres de 18 a 20:30 hores.
Recordeu que per a sol·licitar els permisos de llenya cal portar els números de polígon i parcel·la i una
fotocòpia del DNI del propietari.
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Cinquè Resistència Rock a Vilanova de Meià

V ilanova de Meià viurà els
dies 13 i 14 de setembre la
V edició del Resistència

Rock, una jornada de recuperació
de la memòria històrica impulsada
pel Lokal, l’associació de joves de
la Vall de Meià, que compta amb la
col·laboració del consistori i l’asses-
sorament de l’historiador Ferran
Sánchez.
    En aquesta edició, emmarcada
dins la festa major, es realitzarà un
acte d’homenatge a Meliton Sala,
heroi europeu fill del petit poble de
Tòrrec, deportat i mort en un camp
d’extermini nazi.
    L’acte comptarà amb la presèn-
cia del seu fill, Roger Sala, que ac-
tualment viu a França i viatjarà a la
Coma de Meià per assistir a l’acte
en honor al seu pare. “Mai m’ha-
gués imaginat que li farien un ho-
menatge al meu pare, estic molt
emocionat”, ha declarat Sala.
    Com ja és tradició, la jornada de
recuperació de la memòria històri-
ca es tancarà amb dues nits de
concerts, protagonitzats amb grups
100% implicats en la causa. En
aquesta edició, Dr Calypso serà el
cap de cartell. ChachoMuchacho,
l’Orquestra Route 66, Zancada,
Vergüenza Ajena i NameOut com-
pleten la programació de con-
certs.

Qui era Meliton Sala
     Meliton Sala, fill de
Tòrrec, va ser agent de
les Forces Franceses
Combatents, Medalla
de la Resistència fran-
cesa i Cavaller de la
Legió d’Honor. És con-
siderat un heroi euro-
peu i compta amb im-
portants distincions.
    Sala, passava en
unió del seus cinc fills,
des de Bourg-Madame
cap a Espanya avia-
dors, gaullistes i jueus
que fugien del nazisme.
Passava el correu se-
cret aliat i ajudava a tra-
vessar la frontera a fu-
gitius de la Gestapo i
del feixisme de Vichy.
    El Melitó, Legión
d’Honneur a títol pòs-
tum, entre altres impor-
tants distincions, va ser
detingut per la Gestapo, deportat  i
desaparegut en un camp d’exter-
mini nazi durant la Segona Guerra
Mundial. Per defensar la llibertat,
morí a l’edat de 45 anys al camp
d’extermini de Neuengamme.

Acte d’homenatge
    La casa natal de Meliton Sala

lluirà a partir del dia 14 de setem-
bre una placa homenatge recordant
la seva lluita per la llibertat. L’en-
carregat de descobrir-la serà el seu
fill. L’acte d’homenatge també
comptarà amb una xerrada de l’his-
toriador Ferran Sánchez i el recitat
de poesies seleccionades pel ma-
teix Roger Sala.

ilanova de Meià acull el 14
de setembre la segona edi-
ció de la cursa de muntanya

Perseguint la Perdiu, amb un recor-
regut de 10 quilòmetres i un desni-
vell de 400 metres. Mieà Runners
ja va organitzar aquesta cursa l’any
passat per les mateixes dates, tam-
bé amb motiu de la festa major.
    La primera edició va tenir molt
bona acollida i l’organització ha
decidit incorporar pocs canvis de
cara a la d’aquest any. No obstant,
per tal de fer més atractiu el recor-

regut, se n’ha modificat l’inici.
Així, mentre que l’any passat la
sortida es feia per carretera, en-
guany es farà ja per camins, i
aquest canvi suposa el pas de 9 a
10 quilòmetres. La resta del recor-
regut es manté.
    El recorregut es podrà comple-
tar tant caminant com corrent. En
el primer cas, la sortida és a les
17.30 hores, mentre que les per-
sones que vulguin participar-hi en
la modalitat de cursa, tenen la sor-
tida a les 18.30 hores.

V

2a edició de la cursa Perseguint la Perdiu
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LA NOGUERA

Tràfic d’estupefaents
El 20 de juny, els Mossos d’Esquadra van detenir a
Balaguer tres homes per un delicte continuat de tràfic
de substàncies estupefaents. La investigació es va
iniciar després que dues noies de Balaguer van haver
de ser ingressades a l’hospital a causa d’una intoxica-
ció greu per consum de drogues. Els detinguts, acu-
sats d’un delicte contra la salut pública, venien subs-
tàncies a la Noguera, al Pla d’Urgell i Fraga, van pas-
sar a disposició judicial i se’n va decretar l’ingrés a la
presó

Dona desapareguda a Corçà
El 4 de juliol es va donar l’alerta de la desaparició d’una
dona de 54 anys, de nacionalitat francesa, que havia
de fer la ruta del congost de Mont-rebei fins a Corçà
(terme municipal d’Àger). En la recerca hi van partici-
par una dotació terrestre i un helicòpter dels GRAE
(Grup d’Actuacions Especials) dels Bombers de la
Generalitat, a més de dues patrulles dels Mossos d’Es-
quadra, una dotació del cos d’Agents Rurals i una
ambulància del SEM (Sistema d’Emergències Mèdi-
ques). Al cap de dues hores es va trobar el cos sense
vida d’una dona prop de Corçà, les característiques
de la qual es correspondrien amb la dona que es bus-
cava.

Vandalisme a la passarel·la de Balaguer
L’Ajuntament de Balaguer preveu instal·lar càmeres
de vigilància a la zona de la nova passarel·la per a
vianants. La iniciativa ha sorgit arran d’una sèrie d’ac-
tes vandàlics d’un grup de persones a la passarel·la,
que han causat destrosses als vidres i punts de llum.

Alcaldes transformats en guies turístics
Amb l’objectiu de donar a conèixer els atractius turís-
tics de les seves localitats i dins la campanya Un dia
amb l’alcalde, organitzada per l’agència Tu i Lleida,
els alcaldes d’Albesa, la Baronia de Rialb i Os de
Balaguer fan de guies turístics aquest estiu. Es realit-
zaran tres visites a cada poble. Les jornades comen-
cen amb la rebuda de l’alcalde, després hi haurà la
visita turística per conèixer els punts emblemàtics i el
dia a dia d’un municipi petit i finalitza amb un àpat al
migdia.

Triatletes de Balaguer a la Iron Man
La Iron Man és una competició mundial de triatló que
es compon de diferents eliminatòries. El 30 de juny es
va disputar una cursa a Àustria, en què van participar
quatre membres del Club Pedala.cat de Balaguer:
Ramon Fargues, Ricart Viola, Darío Xabier Pérez i
Alfredo García. La prova es compon de 3,8 quilòme-
tres de natació, 180 de bicicleta de carretera i 42,1 de
cursa a peu. Ramon Fargues va ser el primer de l’equip
a creuar la meta amb un temps de 9 hores i 29 minuts
i va quedar tan sols a una posició d’aconseguir la clas-

sificació per a la Copa del Món d’Iron Man que s’ha de
celebrar el 12 d’octubre a Hawaii.

Anna M. Vilanova

4a edició del Festival de Contes a Tiurana
El diumenge dia 2 de juny es va dur a terme la 4a
edició del Concurs de Contes Breus de Tiurana. Aques-
ta edició va tenir una gran acceptació entre els veïns
de la comarca. Van presentar-se un total de 22 con-
tes, distribuïts en 3 categories: A la categoria A (de 6 a
11 anys) s’hi van presentar un total de 12 contes. A la
categoria B (de 12 a 16 anys) s’hi van presentar 2
contes. A la categoria C (més de 16 anys) van presen-
tar-s’hi 8 contes. De les categories A i B cal destacar
que els guanyadors van ser 2 pontsicans, Gerard
Alvarez Sellart i Laura Gómez Balagué respectivament,
els quals van ser guardonats amb una dotació econò-
mica i un lot de llibres, entregat pel senyor Àngel
Villarte, alcalde de Tiurana. Els guanyadors de la ca-
tegoria C, una noia del nucli de Nuncarga i un noi de
Berga, es van repartir el premi atorgat. Enhorabona
als guanyadors.

Montserrat Sellart

Xerrada a Torreblanca

L’Associació Egueiro va organitzar el 16 de juliol una
xerrada al centre de Torreblanca especialitzat en la
formació prelaboral dels desiontoxicats. El coordina-
dor de l’entitat, Jaume Vilanova, on va posar de mani-
fest que l’augment de l’atur i la falta de feina dificulten
la reinserció de les persones que han patit i superat
una drogoaddicció. Al centre de Torreblanca hi convi-
uen 20 pacients.

La Palanca

A l’esquerra, Jaume Vilanova, coordinador de l’entita

EYCOM
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EL CAP INFORMA

 LA PALANCA d’abril us fè-
iem cinc cèntims d’un nou
projecte en l’entorn sanitari

que denominem Projecte Essenci-
al. Aquest projecte ha sorgit en una
època en que els mitjans de comu-
nicació tot sovint parlen de retalla-
des i ens hi podria fer pensar, però
la realitat és ben diferent.
    Als Estats Units hi ha, des de fa
anys, un corrent important de ges-
tió clínica basat en la preferència
del pacient informat, amb diferents
webs on es pot consultar les reco-
manacions.
    Que no hi hagi ni una sola reta-
llada no solament no és factible,
sinó que fins i tot algunes podrien
resultar positives. Respectant al
màxim, això si, allò que és saluda-
ble. Per això està be prescindir
d’activitats sanitàries que no apor-
ten res a la salut i que fins i tot ens
poden fer mal, i destinar aquests
recursos a les que estan científica-
ment provades
    Es fàcil percebre com una pèr-
dua la suspensió d’una activitat, ni
que sigui tan poc eficient i tan poc
equitativa com algunes de les que
duem a terme. Les pèrdues no
agraden a ningú. Però la veritat és
que s’havia de posar fil a l’agulla
davant la hiperfreqüentació (10
consultes per habitant i any), les
proves fetes sense un criteri de
necessitat sanitària i les tones de
medicaments llençats.
    Els recursos estalviats ens han
de permetre posar en marxa activi-
tats que s’avaluïn com a positives

per la salut. Així s’ha iniciat a l’ABS
d’Artesa de Segre el programa de
detecció precoç de càncer de co-
lon i de recte amb una prova de
sang oculta en femta, adreçat a
homes i dones de 50 a 69 anys. Si
la prova es positiva, cal seguir l’es-
tudi per a descartar el càncer del
budell.
    La contribució des del sistema
sanitari no ha de limitar-se a deixar
de fer allò que no és prou pertinent,
eficient o equitatiu, sinó que també
implica desenvolupar el compromís
amb la població per millorar la sa-
lut comunitària i el compromís dels
ciutadans per a assumir la respon-
sabilitat i el control dels determi-
nants de la nostra pròpia salut, tre-
ballant per assolir un entorn, una
ciutat i una societat més saludable.
    Si ens pressionem un dit amb
una pinça d’estendre la roba amb
molta força i durant molt temps, es
produeix una isquèmia (falta de reg
sanguini) que provoca dolor, tume-
facció i contractura muscular. Da-
vant d’aquesta situació de dolor
podem prendre dues solucions,
prendre un analgèsic o deixar anar
la pinça. Cuidar la salut és, moltes
vegades, a les nostres mans.
    Una de les recomanacions del
Projecte Essencial és que, en per-
sones amb dolor lumbar, en absèn-
cia de signes d’alerta, les proves
d’imatge no aporten valor abans de
les sis setmanes. El dolor lumbar
és el problema de salut més fre-
qüent a la població catalana, el
quart motiu de consulta a l’atenció

primària en termes de freqüència
i la primera causa d’incapacitat
temporal a Catalunya. Quan un pro-
fessional sanitari visita una perso-
na amb dolor lumbar, ha de des-
cartar signes d’alerta de possibles
malalties greus. Això es fa simple-
ment amb preguntes clíniques so-
bre les característiques del dolor i
una exploració física acurada. En
el 80-90% dels casos, el dolor lum-
bar simple millora espontàniament
abans d’un mes.
    Cal fer recomanacions farmaco-
lògiques i posturals, però no és
necessari fer una prova d’imatge
abans de les sis setmanes des de
l’inici del dolor, ja que l’actuació
mèdica serà la mateixa. Si és ne-
cessari, les proves d’imatge es fa-
ran més endavant, però s’ha de
tenir en compte que aquestes no
estan exemptes de riscos: aporten
un risc per irradiació que és acu-
mulatiu i, a més a més, poden mos-
trar alteracions de la columna ver-
tebral (que són freqüents amb
l’edat) que poden suposar preocu-
pacions per a les persones així
com estudis posteriors innecessa-
ris.
    Si voleu consultar les recoma-
nacions sobre intervencions sanità-
ries de poc valor o fer comentaris
sobre Essencial, podeu visitar el lloc
web: http://essencialsalut.gencat.cat.

Equip d’Atenció Primària
d’Artesa de Segre
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Aquest mes, us fem arribar un petit
recull de llibres de viatges que po-
deu trobar a la biblioteca.

50 itineraris a peu per Catalunya,
Josep Mauri i Portolès. Cossetània
Edicions (4a edició)

On anem d’excursió? 20 propostes
per a les 4 estacions de l’any, Joan
Ramon Segura. Edita: La Manyana

Passejades per la Cerdanya i l’Alt
Urgell, Joan Portell Rifà i Leonor
Sesén Herrera. Pòrtic Guies

Passejades per l’Empordà en bici-
cleta i a peu, Joan Portell Rifà i
Leonor Sesén Herrera. Pòrtic Guies

A peu pel Pallars Sobirà, 14 pas-
sejades i excursions (Vol.I i Vol II),
Josep Lluis Piqué Subirana, Xavier
Català Ticó i Jordi Tutusaus Graus.
Arola Editors

Passejades per Montserrat, excur-
sions fàcils pel Parc Natural, Antoni
Aragon i Jordi Lalueza. Pòrtic Gui-
es

Parque Nacional de Aigüestortes y
Sant Maurici, Francesc Gurri i Ser-
ra. Editorial Everest, SA

Sortida amb família, els Pirineus 2,
M. Àngels Castillo i Jordi Bastart.
Pòrtic Guies

El Pallars Jussà a peu, 15 recorre-
guts fascinants per la comarca,
Jordi Creus i Esteve i Josep R.
Gasa i Capdevila. Edicions
Cossetània

A peu per les comarques de
Tarragona, 25 passejades i excur-
sions (Vol.III), Rafael López Monné.
Arola Editors

La ruta del Cister a peu i amb BTT,
Carme Anglès, Pep Cunillera, En-
ric Fonts i Montserrat Robusté.
Cossetània edicions

Excursions per la ruta del tren i dels
llacs, Joan Ramon Segura i Lluís
Taberner. Pagès editors

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Llibres de viatges a la Biblioteca

Activitats

- Exposició “Pedra seca” d’Emili Boada, fins al 15 de
setembre, a l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca. Expo-
sició itinerant del Museu Etnològic de Barcelona.
- Exposició de llibres de Salvador Espriu
Amb motiu de l’Any Espriu, en què es commemora
els 100 anys del naixement de l’escriptor, hem prepa-
rat un recull de la seva obra. La trobareu a l’expositor
de l’escala.
- Exposició de llibres de Joana Raspall
Aquest any ha estat declarat l’any de la Joana Ras-
pall. Trobareu un recull de la seva obra i la seva bio-
grafia al primer pis de la biblioteca
- Aquest estiu ens també ens trobareu:
Bibliopiscina a Alentorn, durant tota la temporada d’es-
tiu.
Bibliopiscina a Baldomar, durant tota la temporada
d’estiu.

Els 40 millors racons de la Garrot-
xa i el Ripollès, La Vanguardia.
Edicions 62

Tarragona y costa Daurada, litoral
e interior, Manuel Rivera i Alfredo
Gavin. Cossetània edicions

Guía del submarinista. España,
Baleares y costa mediterránea,
Manuela Kirschner i Matthias
Bergbauer. Ediciones Omega

A cavall per Catalunya, equitació
per a tothom 20 rutes, Màrius
Domingo de Pedro. Cossetània
edicions

80 recorreguts, Parcs nacionals
dels Pirineus, Didier Castagnet i
Gérard Névery. Cossetània edicions

Els Pirineus en un tot terreny, de la
Mediterrània a l’Atlàntic, Virtuts
Angulo, Jordi Icart i Salvador Peña.
Edicions Proa

Catalunya en un tot terreny. 2 itine-
raris per l’interior, Virtuts Angulo,
Jordi Icart i Salvador Peña

La revista mensual Descobrir
Catalunya, que ens apropa a dife-
rents indrets del nostre país.

Adreça
C/ València, 1
25730 Artesa de Segre
Tel: 973400754
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

Serveis
- Consulta sala, informació i orientació bibliogràfica.
- Consulta en línia del catàleg de la Biblioteca i del catàleg
col·lectiu de la Lectura Pública de Catalunya.
- Préstec de llibres, revistes i audiovisuals.
- Préstec interbibliotecari.
- Accés ordinadors i multimèdia.
- Zona wifi.
- Informació cultural i de lleure de les activitats del municipi.

Horari d’estiu
Del 15 de juny al 15 de setembre
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.
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MARE EN PRÀCTIQUES

Llu-ííííííííííííííííííís

A questa vegada volia parlar
de la dèria que tenim la ma-
joria de pares i mares de fer

fotografies i vídeos als postres fills,
volem tenir enregistrats tots i cadas-
cun dels seus progressos.
    Personalment sempre m’ha
agradat immortalitzar aquells mo-
ments significants per a mi (vacan-
ces, festes familiars, sortides amb
els amics o esdeveniments diver-
sos…). Però ara, amb la meva filla
la cosa s’ha agreujat, i a vegades
sembla que hagi perdut el nord.
Sempre estic a punt per fer clic al
botonet de la càmera i enganxar la
seva primera rialla, el seu primer
passet, el seu primer bany a la pis-
cina, el primer caga tió, etc… Tot
ha de quedar plasmat!
    De fet, avui dia, els Ipads, els
Iphones i la tecnologia punta ens
ho posen tot més fàcil. Que no por-
tes càmera al damunt? Doncs fas
una foto amb el mòbil, i de passa-
da l’envies per Whatsapp a les te-
ves amistats i les reben al mateix
moment.
    Com ha canviat el món de la fo-
tografia! Abans, quan celebraves
l’aniversari, si tenies sort, et feien

una foto que anaves a revelar i al
cap d’uns dies la recollies i la po-
saves a l’àlbum. Aquella era “la foto”
del teu aniversari, no n’hi havia
més. Avui dia, en canvi, tens 1.000
fotos per la mateixa festa (totes
elles tan semblants que a vegades
costa trobar-hi les diferències). I la
majoria queden emmagatzemades
a la memòria del mòbil o de l’ordi-
nador i potser no les tornaràs a mi-
rar més...
    Jo sóc del parer que la fotogra-
fia és millor tenir-la a mà que digi-
tal, prefereixo tocar-la que mirar-la
per la pantalleta (ja sigui gran o
petita). Sembla que la veig millor,
sense reflexos ni bril lantors.
M’agrada poder passar pàgines
d’un àlbum de fotos, m’agrada es-
criure-hi comentaris, reflexions....
Que al cap dels anys fa gràcia mi-

rar i recordar.
    L’Ares, amb 10 mesos, ja deu
tenir unes 6.000 fotografies... Sí, no
he exagerat, en té moltíssimes! I és
que m’encanta fer-li fotos. No sé si
és per la innocència, o per l’alegria
que desprenen, però els infants
sempre queden bé, tant se val que
riguin, que plorin o que facin ganyo-
tes! Tant que costa que quedem bé
els adults, oi?

    Segurament quan serà gran em
dirà que no en calien tantes, que
amb menys hauríem passat! Però
què hi farem, li ha tocat una mare
nostàlgica que li agrada immorta-
litzar tots els moments de la seva
infantesa.

Noemí Farré Cortadelles

“L’Ares, amb 10 me-
sos, ja deu tenir unes
6.000 fotografies... Sí,
no he exagerat, en té
moltíssimes! I és que
m’encanta fer-li fotos”

“Li ha tocat una mare
nostàlgica que li agra-
da immortalitzar tots

els moments de la seva
infantesa”
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olquer aplega les masies de
la Casa Gran, la Colomina,
les Torres, Santacreu, Pujols,

la Casanova, l’hostal de Dalt, l’hos-
tal de Baix i, en la delimitada zona
de Comiols, Cal Batlle, Cal Torra, Cal
Ribera, Garramitxo i la Central, una
casa sense domini territorial.
    Totes aquestes masies, fins pocs
anys després del final de la Guerra
Civil espanyola eren habitades i
conreades les hisendes pels seus
propietaris. Excepcionalment, la
Casanova i l’hostal de Dalt eren
masies en servitud de mitgers. A la
Casa Gran i a l’hostal de Baix hi
convivien en estances ben diferen-
ciades les famílies Maluquer durant
els estius com a residència
vacacional. A la Colomina, compar-
tíem la casa pairal amb els mitgers
en la part expressament habilitada
i independent.

    A causa de l’imparable procés
evolutiu, en pocs anys cap d’aques-
tes masies avui dia resta perma-
nentment habitada, i algunes estan
abocades al deteriorament cons-
tant pel cost onerós que suposa
rehabilitar-les i mantenir-les en bon
estat. Malauradament, el nostre
món rural de les terres secanes que
ens envolten i que tan important fou
durant segles, viu en una incerta
precarietat vers el seu futur. És evi-
dent que es perdrà un cert patrimo-
ni històric, ara propiciat per l’actual
paradigma ultra economicista.
    No oblidem que en les masies
s’hi originaren les arrels identitàries
de molts catalans mitjançant l’em-
premta que durant segles les ge-
neracions han anat transmetent
d’una cultura agresolada en l’àm-
bit social de nostra ruralia.
    La Colomina, per exemple, està

datada l’any 1634 en la dovella del
escut de pedra, i consta com infeu-
dada a la Donzell d’Agramunt.
Aquesta data és amb tota segure-
tat bastant posterior a la real de la
seva primitiva creació. A Cal
Ramoneda de Baronia de Rialb, s’hi
pot llegir a la biga de fusta de l’en-
trada el 1594.
    En posteriors escrits, sempre
que aquesta revista ho consideri
oportú, em referiré a com viure a
pagès condicionava usos i costums
que en menys de mig segle tant
contrasten amb els actuals en l’as-
pecte laboral i en els comporta-
ments socials i humans inherents
a una cultura més que centenària i
particularment idiosincràtica.

Amat Bernaus Marqués
Sant Boi de Llobregat

16 de juny de 2013

Folquer
LA PALANCA s’ha consolidat com un important mitjà difusor del bagatge cultural pels artesencs i comarcans.
Després de tants anys de publicació ininterrompuda, constitueix tot un testimoni escrit del seu present noticiable
i un veritable arxiu històric.
    En aquest context, el meu propòsit no és altre que el de donar a conèixer a través de la meva experiència
vital i, amb la màxima fidelitat que m’ho permeti transcriure-la els fulls impresos en la memòria, la realitat d’un
passat proper sovint desconegut o oblidat per les noves generacions.
    Quan vaig néixer, Folquer, ara inscrit al municipi d’Artesa de Segre, pertanyia al districte d’Anya (districte
era, aleshores, la demarcació en què es dividia una contrada amb finalitats administratives) i al qual
s’agregaven Vall-llebrera, Montargull, Montma-gastre i Tòrrec.

F
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REFLEXIONEM

i havia un vidu que vivia amb
les seves dues filles, curio-
ses i intel·ligents.

    Les noies sempre feien moltes
preguntes. A algunes, ell hi sabia
respondre, a altres, no. Com que
pretenia oferir-los la millor educa-
ció, envià les noies de vacances
amb un savi que vivia al camp.
    El savi sempre contestava a to-
tes les preguntes sense tan sols
dubtar. Impacients amb el savi, les
noies decidiren inventar una pre-
gunta que ell no sabés respondre.
    Aleshores, una d’elles aparegué
amb una bonica papallona blava
que faria servir per tal d’enganyar
el savi.

    - “Què faràs?”, preguntà la ger-
mana.
    - “Amagaré la papallona a les
meves mans i li preguntaré al savi
si està viva o morta. Si ell diu que
està morta, obriré les meves mans
i la deixaré volar. Si diu que està
viva, l’estrenyeré i l’aixafaré. I així,
sigui quina sigui la seva resposta,
serà una resposta equivocada”.

    Les dues noies van anar alesho-

La papallona blava
Aquest apartat que avui s’inicia és
una proposta per reflexionar sobre
diferents contes, frases, paraules,
etc., aplicats a la nostra vida quoti-
diana. Espero que us agradi i us
ajudi.

res a trobar el savi, que estava
meditant.
    - “Tinc aquí una papallona bla-
va. Diga’m, savi, està viva o mor-
ta?”

    Molt tranquil·lament el savi som-
rigué i respongué:
    - “Depèn de tu... Ella és a les te-
ves mans”.

La nostra reflexió:
Així són la nostra vida i el nostre
futur. No hem de culpar ningú quan
alguna cosa falla: som nosaltres els
responsables d’allò que conquerim
(o no conquerim).
    La nostra vida és a les nostres
mans, com la papallona blava. Ens
toca a nosaltres triar què fer.

Mercè Nogués
Traduït d’un paper trobat al

Monestir de Santa Maria de Nassiu

H

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

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

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

AITOR ESTEVEZ AITOR ESTEVEZ

AITOR ESTEVEZ

AITOR ESTEVEZ

edifici de l’Espai Transmis-
sor del Túmul de Seró ha
començat un periple que

està portant el nom del poble i de
tot el municipi d’Artesa per nombro-
sos escenaris internacionals. L’in-
terès per l’obra entre el món de l’ar-
quitectura es va fer palès ja men-
tre estava en construcció, tot i que
aquest estiu, arran de l’obtenció
dels Premis FAD d’Arquitectura,
entregats l’11 de juliol, la tendència
s’ha accentuat.
    Segons el mateix arquitecte, Toni
Gironés, actualment “tots els ulls
estan posats en Seró”. Com a
exemples, posa la visita que hi ha
fet aquest mes un catedràtic d’ar-
quitectura de Barcelona, Pedro
Azahara, que ha qualificat l’immo-
ble com “un dels millors i més bells
museus d’Espanya”.
    Igualment, aquests dies Gironès
participa en una exposició al Mu-
seu d’Arquitectura de Suïssa, situ-

at a la ciutat de
Basilea, i precisa-
ment l’edifici de
Seró és el protago-
nista del conjunt del
material que hi pre-
senta. A més, l’ar-
quitecte va pronun-
ciar una xerrada al
museu el dia 19 de
juliol.
    Tot i això, el que
per ara és el màxim
reconeixement i el
fet que més decisivament podria
contribuir a la difusió de l’Espai
Transmissor del Túmul de Seró és
el fet que sigui un dels tres eixos
en què es basarà la participació
catalana a la 14a Biennal d’Arqui-
tectura de Venècia, que tindrà lloc
del 7 de juny al 23 de novembre de
2014. El projecte escollit per al pa-
velló català és Del fragment i del
tot, de l’arquitecte tarragoní Josep

Torrents. Aquesta mostra parteix
d’una casa de l’any 1913 i explora
el fil conductor amb dues obres
posteriors, una de les quals és, pre-
cisament, la de Seró.
    Paral·lelament a aquesta difusió
entre el món de l’arquitectura,
l’Ajuntament d’Artesa està prepa-
rant l’obertura al públic que, en prin-
cipi, està prevista per mitjans de se-
tembre.

L’

Reconeixement internacional pel Túmul
L’edifici guanya un dels prestigiosos premis FAD, protagonitza una exposició a Suïssa i
serà un dels representants catalans a la biennal d’arquitectura de Venècia

Diverses imatges del conjunt, on es pot constatar per què el jurat dels premis FAD va destacar l’aspecte inacabat de l’obra i els materials escollits
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TONI GIRONÉS

TONI GIRONÉS

Gener de 2007

Les obres del Segarra Garrigues al seu pas pel ter-
me de Seró van posar al descobert unes restes ar-
queològiques. Només amb una primera observació,
els experts en arqueologia en van constatar la sin-
gularitat i es va posar en marxa la maquinària per
estudiar-les i preservar-les. Una anàlisi més en pro-
funditat va permetre constatar que eren unes restes
funeràries megalítiques de gairebé 5.000 anys d’an-
tiguitat.

Estiu de 2011

Després de la documentació de les restes i la redac-
ció del projecte de l’edifici que es construiria per allot-
jar-les i donar-ne difusió, l’estiu de 2011 va comen-
çar la construcció en si. L’obra es va adjudicar a un
constructor artesenc, Germans Gilabert, i el projecte
estava dirigit per l’estudi d’arquitectura Toni Gironés.
La proposta escollida tenia com a particularitat la
previsió d’un laberint per protegir les esteles. Els tre-
balls s’han allargat fins al 2013.

Gener de 2012

Quan l’obra encara estava en construcció ja es po-
dia començar a intuir que no deixaria ningú indife-
rent, i menys encara als experts en arquitectura. Així,
de la mà del mateix arquitecte, a principis d’any pas-
sat ja van arribar-hi els primers visitants, en concret
un grup d’estudiants de màster. Des de llavors, hi ha
passat gairebé 200 persones vinculades al món de
l’arquitectura procedents no només de Catalunya i
Espanya sinó també de països com Suïssa o l’Iraq.

Gener de 2013

Quan l’edifici va començar a prendre forma hi s’hi
havien instal·lat les esteles a l’interior es va accentu-
ar la freqüència de les visites que rebia. A més, mol-
tes d’elles eren centrades en aspectes com la gestió
o la difusió de l’edifici. A la imatge, per exemple, es
pot veure la visita que hi van fer al gener alts càrrecs
del Departament de Cultura de la Generalitat, com
el director de patrimoni o el director dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura a Lleida.

Juliol de 2013

Es podria dir que aquest mes ha estat la posada de
llarg de l’obra a nivell d’arquitectura, ja que primer
ha estat guardonat amb un dels premis FAD, que es
van lliurar l’11 de juliol, i després ha estat el protago-
nista d’una exposició al Museu d’Arquitectura de
Suïssa, a la ciutat de Basilea. Aquesta exposició hi
serà fins al 18 d’agost i l’arquitecte de l’edifici l’ha
escollit perquè encarna la idea del certamen, titulat
“Posicions espaials”, i l’ha concretat en “Espai i Ma-
tèria, Vida i Lloc”.



EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)

TALLERS
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ARTESA DE SEGRE

Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Gran Gala Benèfica a favor de Càritas

rganitzada pel Club de Lec-
tures Artesenc associació
cultural (CLAac), i emmar-

cada dins de la Setmana Cultural i
del Llibre Sant Jordi 2013,  formà
part també dels actes del Centenari
de Salvador Espriu. L’acte, que va
tenir una emotiva presentació de
part del president del CLAac, Vicent
Roca i Mianes, va comptar amb la
inestimable col·laboració d’un gran
grup de talents locals.
    En primer lloc, l’Orfeó Artesenc,
sota la direcció de Josep Lluís
Guzman. Recent encara el concert
ofert a la cripta de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona, va preparar la
cançó Senyor Sant Jordi patró, ba-
sada en un poema d’Espriu, pen-
sant en aquesta gala.
    Segueixen els Rapsodes del
Grup de Teatre d’Artesa, amb direc-
ció de Joan Roca. Els lectors foren
Jaume Caballer, Eva Cendra,
Emma Estrada, Vicenç Farràs, M.
Dolors Palet, Neus Puigpinós, Joan
Roca, Mònica Clotet i Teresa
Vilanova (aquestes dues últimes
lectores són membres de l’Orfeó),
que llegiren els poemes i dues nar-
racions d’Espriu.
    L’acte es va acabar amb dues
cançons interpretades pel
joveníssim guitarrista i cantant Noel
Colom, que en una d’elles va ser
acompanyat espontàniament pel
sector més jove de l’Orfeó, ja as-
segut entre el públic.
    Per finalitzar, però no per això
l’últim, Anton Not, professor, literat

i crític, que al llarg de l’acte ens va
biografiar la vida de Salvador
Espriu. Vingut expressament per
aquest acte des de la seva
Torregrossa natal, va fer de fil con-
ductor de tot l’acte i va permetre
situar l’obra i vida de l’autor dins un
convuls segle XX.
    A tots els que han col·laborat de
forma desinteressada en dur a ter-
me aquesta gala amb objectiu
d’ajudar als seus veïns, per tots ells
l’agraïment més profund i sincer.
Que la vostra generositat perduri
per sempre.
    Queda només agrair al públic,
unes 100 persones, i a les autori-
tats la seva assistència i generosi-
tat, que permeté reunir més de 350

El 27 d’abril a les 10 de la nit es va celebrar l’anomenada Gran Gala Benèfica a favor de Caritas d’Artesa
de Segre.

O

euros que foren entregats íntegra-
ment a Caritas d’Artesa de Segre.
    Com a anècdota per a la historia
queden les dificultats dels organit-
zadors per confirmar col·-
laboracions o aconseguir un local
on realitzar la gala. Aquesta es re-
alitzà finalment a la Sala d’Actes de
la Cooperativa d’Artesa de Segre.
Vagi amb la Cooperativa, i amb la
gent que la forma, el nostre agraï-
ment més sincer. No només ens
van permetre fer-hi la gala, sinó que
ens cediren el local gratuïtament.

Josep M. Espinal i Aubet
Secretari CLAac

Qui era Salvador Espriu?

Salvador Espriu (Santa Coloma de Farners, 10 de juliol de 1913– Barcelona, 22 de febrer de 1985)
fou un poeta, dramaturg i novel·lista català, considerat un dels renovadors, juntament amb Josep Pla
i Josep Maria de Sagarra i de Castellarnau, de la prosa catalana de les fórmules noucentistes.
    Adquirí gran popularitat als anys 60 i 70 gràcies a les cançons que fer Raimon de la seva poesia.
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preciat senyor president de
la Confederació Hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE), em diri-

geixo a vostè, senyor Xavier de
Pedro, en nom de tots els éssers vius
que habitem al Mig Segre. I el motiu
és el sobtat tall del cabal del riu, que
passa de 30 a 3 metres cúbics.

    Nosaltres, els seu habitants (els
macroinvertebrats, els peixos, les
aus, els insectes, els arbres i, és
clar, els humans), li demanem, li su-
pliquem, li preguem, ens humiliem
per demanar-li una mica més d’ai-
gua en aquest tram.
    Senyor president, els peixos, fins
fa pocs dies teníem aigua en ex-
cés, era suportable i ens adaptà-
vem. Però, en poques hores, ens
hem quedat en sec fora del nostre
hàbitat asfixiant-nos fins a la mort.
Els que hem sobreviscut perquè

vàrem poder arribar a l’aigua,  hem
passat de viure en una temperatura
agradable a coure’ns en poques ho-
res, hem passat de 12 a 24 graus.
    Senyor president, els arbres i
vegetació de ribera en general, te-
níem les arrels cobertes completa-
ment d’aigua i, de sobte, sense més
ni més ens han quedat completa-
ment seques, tenim set i les nos-
tres fulles es marceixen, senyor
president.
    Senyor president, els insectes
estàvem a punt de descloure’ns i
començar a volar i, en canvi, ens
estem morint; les aus ens quedem
sense insectes per alimentar-nos i
moren les nostres cries; els ànecs,
que estàvem en perfectes condici-
ons gaudint de les nostres cries
recent sortides de la closca, de
sobte ens ataquen per tot arreu i
ens estem quedant sense pollets,
senyor president.
    En conclusió, senyor president,
molts dels nostres familiars abans
esmentats estan moribunds o ja
han mort i ja no hi ha marxa enre-
re, d’altres tenen set i no tardaran
en marcir-se.
    Els animals, les plantes, i la
biodiversitat en general, no ens

queixem mai. Ens sotmetem una
vegada i una altra a les manipula-
cions dels humans. Nosaltres no
tenim alternativa (no podem emi-
grar a altres països amb més cul-
tura ecològica), així que ens resig-
nem a morir.

    Ara bé, pensi, senyor Xavier de
Pedro, actual president de la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre,
que els seus fills i néts són els que
gaudeixen i gaudiran de la natura-
lesa que nosaltres els proporcio-
nem, ens necessiten. Què serà
d’ells quan nosaltres no hi siguem?
    En nom de tots ells,

Josep Maria Camats Farré
President de la Societat de Pescadors

d’Alòs de Balaguer
Alòs de Balaguer, 2 de juny de 2013

Carta al president de la CHE

A

“Els animals, les
plantes, i la

biodiversitat en
general, no ens
queixem mai”

“Senyor president,
molts dels nostres

familiars abans
esmentats estan

moribunds o ja han
mort”
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àritas Parroquial d’Artesa de
Segre dóna les gràcies a la
Fundació Isidre Esteve per

l’aportació d’aliments i productes
d’higiene personal recaptats amb
motiu de la cursa Transolianenca,
celebrada els dies 13 i 14 d’abril,

organitzada per dita Fundació, que
té com a prioritat millorar la qualitat
de vida de les persones amb lesió
medul·lar.
    En nom de la directora i el
voluntariat, moltes gràcies per la
vostra col·laboració.  Us desitgem

que els vostres projectes siguin
satisfactoris i òptims.

Càritas Parroquial
d’Artesa de Segre

Artesa de Segre, 16 d’abril de 2013

C
Càritas i la Fundació Isidre Esteve

Josep Ma Mata-Perelló, Magister Honoris Causa

L’ associació Terres del Mar-
quesat s’ha volgut afegir a
la felicitació per la recent

investidura del nostre company i
amic Josep Ma Mata-Perelló com
a Magister Honoris Causa de la
Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), com a reconei-
xement per la seva amplia tasca
com a docent, investigador i divul-
gador de la geologia (1.500 publi-
cacions, 739 congressos, col·-
laboracions amb la UNESCO...).
    La nostra felicitació ha quedat re-
flectida en un diploma, signat per
tots els assistents, que li vàrem
entregar durant el dinar de germa-
nor de la sortida sobre la geologia i
història de l’entorn dels santuaris de
Santa Maria de Pinós i del Miracle
de Riner el dia 7 de juny.
    La relació del Dr. Mata amb la
nostra associació comença pràcti-
cament amb els nostres orígens,
l’any vinent farà vint anys. Entre els
anys 1997 i 2005, el Dr. Mata ha
organitzat múltiples simposis, na-
cionals i internacionals, sobre te-
mes de geologia, medi ambient i
societat, al territori de les terres del
Marquesat i voltants (Camarasa,
Cubells, Vilanova de Meià,
Balaguer, Estopanyà, Artesa de
Segre, Cercs,...), adreçats tant a
professionals com a gent amb in-
quietuds naturalístiques i en els
quals la nostra associació hi ha
col·laborat i hi ha presentat comu-
nicacions. Adjuntem una fotografia
amb tres exemples d’alguns dels
llibres de reculls de les ponències
corresponents.

    El Dr. Mata-Perelló també ha fet
una tasca excepcional en la valo-
ració, divulgació i conservació del
nostre patrimoni geològic i miner
mitjançant conferències sobre te-
mes de caràcter geològic o de pro-
blemàtica sòcio-minera (xerrades
realitzades a Agramunt, Cubells,
Camarasa, Vilanova de Meià,
Balaguer, Alòs de Balaguer, etc.).
    Dins de l’activitat principal de la
nostra associació, les visites cultu-
rals mediambientals, el seu guiat-
ge ens ha permès interpretar in situ
les característiques paisatgístiques
i geològiques de gran part del nos-

tre territori.
    Al llarg d’aquests anys, els llocs
visitats han estat nombrosos, tal
com podem apreciar en el mapa
resum adjunt.
    El Marquesat compta amb l’ex-
periència i la il·lusió del nostre amic
Josep Ma Mata-Perelló per poder
continuar complint els nostres ob-
jectius de promocionar l’estimació
al nostre país i fomentar la seva
sostenibilitat i la integració de les
persones.

Josep Roqué
Terres del Marquesat

Les Terres del Marquesat amb el Dr. Mata, a Pi-
nós, en el centre geogràfic del Principat

Exemples dels llibres d’actes de tres Simposis re-
alitzats a les Terres del Marquesat

Entrega del “Diploma del Marquesat” al Dr. Josep
Ma Mata-Perelló

Alguns de llocs on s’han fet visites geològic-pai-
satgístiques o simposis
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questa expressió vol dir que
a una cosa no li falta cap
detall, que no li falta res del

que ha de tenir, és a dir, que està
“amb tots els ets i uts”.
    L’origen d’aquesta frase cal bus-
car-lo en les conjuncions llatines
“et” i “ut”, molt freqüents en els do-
cuments medievals, sovint encap-
çalant paràgrafs. Cal dir que “et”
significa “i” i “ut” significa “com”,
encara que el tema de l’aplicació
de les conjuncions llatines és força
complex, ja que no sempre s’apli-
quen de la mateixa manera. No
donarem cap lliçó sobre el tema, no
és la finalitat d’aquesta secció, però
indicarem algunes característiques
de “et” i “ut”.
    Pel que fa a “et” és una conjun-

ció coordinada copulativa que uneix
oracions, per exemple la tan cone-
guda de la Regla de Sant Benet
“Ora et labora”, resa i treballa.
    Pel que fa a “ut”, és una conjun-
ció subordinada que serveix per a
enllaçar oracions i pot ser tempo-
ral, quan es refereix al temps en
què es realitza l’acció: “ut primum
potuit”, així que pogué; final, quan
es refereix a la finalitat que es pro-
posa en el verb: “Germani Rhenum
transierunt, ut Galliam occuparent’,
els germànics van travessar el
Rhin, per tal d’ocupar la Galia; com-
pletiva, que expressa l’acció de
posar una cosa sobre una altra i
una conseqüència: “sol efficit ut
omnia floreant”, el sol fa que tot flo-
reixi; comparativa: “ut primum”, tan

... que alguna cosa té tots els ets i uts?

A aviat com, i un llarg etcètera. Una
frase força habitual en els documents
és “ut supra”, per a referir-se a una
data, una frase, etc., escrita més
amunt del mateix document a fi d’evi-
tar-ne la seva repetició.
    Una possible frase en la que tro-
baríem les dues conjuncions juntes,
podria ser: ‘et ut hec omnia...’, “i que
tot això...” (o “aquestes coses”)
    Així, es deia que un escrit esta-
va ben redactat i complet si tenia
“tots els ets i uts”, és a dir, que tot
el que es deia en ell estava perfec-
tament detallat i ben explicat.

*Nota: alguns dels exemples s’han
extret de www.xtec.cat

Albert Vidal



DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE
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esprés de tota una vida lli-
gat al club més important de
les Terres de Ponent,

l’artesenc Miquel Massana i Macià
decideix emprendre un nou pas i
fitxar per un equip de la segona di-
visió grega. D’aquesta manera, el
Lleida Esportiu i el jugador agafen
camins diferents en les seves res-
pectives trajectòries.
    El Niki Volou és l’equip de la ciu-
tat de Volos, capital de la regió de
Magnèsia, situada al centre conti-
nental de Grècia. Aquesta ciutat
està banyada pel mar Egeu i resta
a mig camí entre la capital, Atenes,
i la important ciutat de Salònica, si-
tuada més al nord.
    El Niki Volos, conegut també

com a PAE Niki Volou, fou fundat
el 1924 i està presidit per Peter
Tsitsibis i entrenat pel grec Stelios
Manolas. El Panthessaliko Stadio,
inaugurat el 2004, compta amb un
aforament màxim per a 22.700
afeccionats. En la passada edició
de la lliga grega de segona divisió,
va quedar setè de 22 equips, amb
71 punts.
    Miquel Massana, nascut el 11 de
maig de 1989 i amb 24 anys, deci-
deix fer un pas més a la seva car-
rera esportiva i a la vegada inter-
nacionalitzar una mica més el nom
de la nostra ciutat.
    Molta sort Miki!

Ràdio Artesa de Segre

Miki Masana fitxa per la 2a Divisió grega

D

Carta de comiat de Miki Massana

Estimats socis i afeccionats, em resulta molt difícil, i
a la vegada estrany, escriure aquestes línies per
comunicar-vos que la temporada vinent no seguiré
defensant els colors del nostre Lleida. M’ha costat
molt prendre aquesta decisió, ja que marxar de la
teva casa i deixar els teus sempre és complicat. Tot
i això, puc dir que marxo amb el cap ben alt i orgu-
llós de la feina realitzada perquè sempre m’he dei-
xat la pell per defensar els colors del nostre Lleida.
Vaig arribar al club sent un nen de 12 anys que te-
nia la il·lusió d’arribar a jugar amb el primer equip.
Ara, amb 24 anys, marxo del club de la meva terra
sent un adult i amb el meu bagul carregat de moltes
experiències. Properament, iniciaré una nova etapa
futbolística en terres gregues, a l’equip de la ciutat
de Volos, el Niki Volou. Només tinc paraules d’agra-
ïment per a totes aquelles persones (entrenadors,
serveis mèdics, companys d’equip, periodistes...)

que s’han creuat al meu camí i m’han ajudat a créi-
xer futbolísticament i personalment. També agrair
el suport dels afeccionats, i de totes les penyes (És
un sentiment i els Rudes) que heu estat en tot mo-
ment al nostre costat. I finalment, agrair el suport i
ajuda incondicional de la meva família i els meus
amics per estar al meu costat en els bons i mals
moments. Els nostres camins se separen per un
temps, però estic convençut que aquest comiat és
un “fins aviat” perquè, tard o d’hora, els nostres ca-
mins tornaran a ajuntar-se. A partir d’ara, seré un
afeccionat més, amb el desig que el nostre Lleida
tingui el màxim d’èxits i ben aviat torni allà on me-
reix.
    Sempre portaré els colors del nostre Lleida al
meu cor!!! 
    Gràcies per tot. Fins aviat. 

Miki Massana i Macià
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er tercer any consecutiu es
va celebrar al Camp
Municipal d’Esports d’Artesa

de Segre el III Campus EFA. Sota
la direcció de Miki Massana i Roger
Giribet, i la incessant ajuda de la
resta de monitors de les estades,
els 48 participants d’aquesta edició
van poder gaudir de 9 dies
“nonstop” de vivències futbolís-
tiques en forma d’entrenaments,
torneigs futbolístics, piscina i
activitats lúdiques alternatives.
    En aquesta nova edició cal
destacar la col·laboració que els
components del CAU van fer amb
l’organització d’activitats d’oci per
als mes petits i una gimcana final
per a tots els participants que va
acabar amb una “ruixada” grupal
per part dels bombers d’Artesa.
    A més a més, com ja és
tradicional, en la jornada de cloenda
es va organitzar un torneig que

enfrontava monitors, pares, mares
i participants que va acabar amb la
victòria del grup de pares, un dinar
de germanor per tots els assistents
i el sorteig de varis obsequis, entre
els quals cal destacar la camiseta
oficial del jugador del Barça Pedrito.
    Any rere any, els organitzadors
es mostren molt satisfets pel

50 participants en el III Campus EFA

P

funcionament i les sensacions que
desprèn aquest esdeveniment i
només tenen paraules d’agraïment
per tots aquells que feu possible
que aquestes estades es puguin dur
a terme.
    Fins l’any que ve!!!

Escola de Futbol Artesa (EFA)

ls nois del Benjamí A de l’Escola d’Artesa
de Segre van guanyar el primer torneig
de benjamí disputat a la localitat d’Artesa

de Segre. Els nois d’aquest equip van ser cam-
pions després de fer un gran torneig, ja que no
van perdre cap partit. Aquest any es el segon que
guanyen, amb la diferència que en aquest cas
també es van endur el premi al millor porter o al
porter menys golejat. 
    Felicitats, campions: Àlex, Mihai, Serni, Gerard,
Xavier, Albert, Guerau i  Marc.

Pares i mares del Benjamí A

Felicitats, campions

E
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a  junta directiva del CE
Artesa de Segre informa l’1
d’agost comença els entre-

naments de cara a l’inici de la tem-
porada 2013- 2014, que té lloc la
primera setmana de setembre.
    El nostre equip inicia una nova
temporada amb nou president, la
incorporació de nous membres a la
junta directiva, nous entrenadors i
importants fitxatges de jugadors. La
junta estarà formada per Carles
Galceran, president, Donís Mas,
vicepresident, Toni Belchi, Llàtzer
Camats, Genís Carbonell, Ramon
Cotonat, David Galceran, Sergi
Galceran i Ramon Jou.
    Entre els nous fitxatges hi ha
l’entrenador, Toni Menchón, proce-
dent del Balaguer B. El segon en-
trenador serà Juli Verge, que ha
estat a les files del FC Barcelona i
el FC Villarreal. Com a jugadors,
s’incorporen al CE Artesa Isaac
Pérez, procedent del Juvenil A del
Lleida Esportiu, Joel Bertran, que
torna a l’Artesa després d’haver
estat al Balaguer B, Joan Sala, del
Juvenil A de Mollerussa, i Genís
Villarte, fins ara porter del CF Ponts.
    Un any més, i després d’una
temporada anterior molt irregular i

amb molt de patiment (aquí agram
de nou els que vau venir a animar
l’equip a Bellcaire d’Urgell l’últim
partit), competirem a la màxima
categoria provincial (2a Catalana).
Només ens queda demanar-vos
que continueu donant suport a
l’equip, que en aquests temps que
corren ja és prou.
    També us volem convidar a as-
sistir a l’encontre del 25 de agost en
motiu de la Fira del Meló, que aquest
any tindrà com a equip convidat a la
UE Tàrrega de 1a Divisió Catalana.
    Res més doncs, donar-vos grà-
cies una vegada més per la vostra
col·laboració i suport.

Junta directiva del CE Artesa de Segre

El CE Artesa prepara la nova temporada

L

A dalt, junta directiva del CE Artesa de Segre:
Quique Valls, David Galceran, Llàtzer Camats,
Sergi Galceran, Genís Carbonell, Carles
Galceran (president), Donís Mas (vicepre-
sident), Toni Belchi, Ramon Cotonat i Ramon
Jou. A baix, el nou president, Carles Galceran,
amb el també nou entrenador, Toni Menchón



Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
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l dissabte 29 de juny el Club
Esportiu Altis va participar a
la competició de la Copa

Catalana en la modalitat de Body
Form, una barreja coreogràfica
d’acrobàcies i dansa. Els competi-
dors van donar molt de si, compe-
tint amb un alt nivell, posant-hi molt
esforç, il·lusió i companyonia. Hi va
haver classificacions de campions,
segons i tercers llocs en les dife-
rents categories.
    Moltes felicitacions per a tots!
    Per altra banda, el divendres 19
juliol va tenir lloc una caminada a
la llum de la lluna plena organit-
zada també des del club.
    Va haver-hi molta participació,
el temps era perfecte i vam gau-
dir molt de la caminada, del bon
temps, de la companyia, de la
xerrada i dels retrobaments. Va
ser molt entranyable tot plegat.
Cal destacar que hi havia bastants
nens i nenes i dos jovenets partici-
pants, que encara no tenen tres
mesos i que ja van fer el recorre-
gut fins al Pont d’Alentorn, en Ben-
jamí i en Marçal.
    Des d’aquí volem donar gràcies
a l’Ajuntament i a Protecció Civil,
que ens va acompanyar i va estar
pendent de tots els participants du-
rant tot el recorregut, gràcies per
ser-hi. Us convidem a la propera,
el divendres 23 d’agost direcció cap
a Montsonis, tothom hi pot partici-
par.
    Fins a la propera.

Club Esportiu Altis Artesa de Segre

Activitats del Club Esportiu Altis

E

ESMORZARS, DINARS, SOPARS, BRASA, GRANISSATS,
BEURES A LA FRESCA, ANIVERSARIS, FESTES...

COMPLEX ESPORTIU I PISCINES
Tel. 973 400 335

A dalt, campionat de Body Form. A baix, foto de grup prèvia a la caminada nocturna
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ortem uns dies “tormentosos”
que ens han atabalat i des-
centrat a tots. Potser això

també a nosaltres ens ha portat a co-
metre alguna errada. En l’article del
mes passat fèiem referència al fet
que un equip assessor en temes
d’urbanisme havia fet malament la
seva feina, cosa que ens havia por-
tat a tornar a iniciar tot el procés
d’enderrocament de les cases en
perill de caure a la carretera de
Ponts. També dèiem que aquest
equip provenia del Consell Comar-
cal. Ens vam equivocar. Es tracta
d’un grup privat, sembla ser de
Barcelona, contractat pel nostre
consistori.  Ho sentim, sembla ser
que en un creuament de dades
vàrem arribar a aquesta conclusió.
Som humans i també podem equi-
vocar-nos. En un altre ordre de co-

ses, voldríem comentar un tema de
recaptació municipal que, pel que
vàrem sentir en l’últim ple, comen-
ça a ser un aspecte preocupant.
Sembla ser que el nostre ajunta-
ment té més de 530.000 euros d’im-
pagats. Això vol dir que ha deixat
d’ingressar aquesta quantitat en
taxes, impostos, contribucions es-
pecials i d’altres. Alguna ja ha pres-
crit, per tant ja no es poden cobrar,
i d’altres corren el risc d’anar pel
mateix camí. Nosaltres en traiem
dues lectures:
    La primera, que tot ciutadà que
pagui els seus impostos s’ha de
sentir indignat que n’hi hagi d’altres
que no ho facin i en surtin indem-
nes. Per dir-ho d’una manera col·-
loquial “ens queda la cara de tonto”.
La segona, que un dels principals
problemes dels ajuntaments és el

finançament. Per tant, no és lògic
perdre aquestes quantitats de di-
ners quan són tan necessaris. En-
tenem que n’hi ha alguns que, per
motius diversos, es faci molt difícil
cobrar-los. Però fent una ullada rà-
pida, si mirem el moviment d’una
ciutat com Artesa i el comparem
amb els impagats, ens sembla que
aquí també hi entren altres factors
com la negligència, deixadesa i man-
ca d’interès. Això en el millor dels ca-
sos, perquè no voldríem pas pensar
que en algun cas no es tractés
d’amiguisme. Confiem en l’honeste-
dat dels nostres dirigents municipals
i en què, com hem dit, simplement
es tracta d’un cas de pèssima ges-
tió. Bones vacances a tothom!!!

Junta Local del Partit Popular

Som humans

P

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca

Fusteria Carles Pellicer      609 765 146
     973 400 715

-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

c/ Antoni Maria Claret, 37 25730 ARTESA DE SEGRE

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

l curs, ben just, havia co-
mençat, els nens i nenes
gairebé no recordaven la

piscina, alguna fulla queia dels ar-
bres i començava a fer fresca.
    Cares noves, nous amics, nous
tutors, retrobaments, adaptaci-
ons... l’escola ja tenia el seu rit-
me.

Al fons del passadís, a l’esquerra,
la mestra de música barrinava, pen-
sava que potser podrien realitzar un
lip dub, altres centres ho havien fet
i seria divertit.
    Necessitava ajuda i no li va cos-
tar gaire aconseguir-la, tothom vo-
lia participar en aquell projecte tan
engrescador.
    Escollir la cançó no va ser fàcil,
finalment es va optar per Camina
de Trast, un grup jove, autors
d’unes lletres plenes de compro-
mís, amor i optimisme.
    Assajos, repeticions, hores d’es-
barjo sense jocs, filmacions...
Abans de Nadal, el lip dub finalit-
zat.
    El resultat, fantàstic, i aquest
conte s’ha acabat.

Però un dia, el director va rebre un
correu. Era dels Trast.
    Navegant, havien vist l’escola i
la seva cançó. Els feia molta il·lusió
i volien cantar en directe per la fes-
ta de fi de curs.
    Els mestres no s’ho creien, voli-
en acceptar però, amb les retalla-
des, l’escola no disposava de di-
ners.
     Així els ho van dir i la resposta
dels Trast, genial. Vindrien, volien
donar-nos les gràcies i els calia no-
més la benzina i el dinar.
    Tarima, espais, horaris, entra-
des, cartells.

El dia 21 de juny varem tenir el pri-
vilegi d’escoltar-los, cantar i ballar
amb ells.
    Vet aquí una escola, vet aquí un
lip dub, vet aquí els Trast i aquest
conte ara sí que ha finalitzat.

Un final de curs de conte

E

Pares, alumnes i mestres van pagar 1euro per entrada per tal de recollir diners i obsequiar al grup

Els components del grup Trast s’ho van passar molt bé interactuant amb els nens i nenes
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LA PÀGINA DE L’INSTITUT

ls alumnes de 4t ESO
d’Artesa de Segre, un any
més, han organitzat el viat-

ge de final de curs, amb el qual tan-
quen una de les etapes de la seva
vida. Després d’uns quants mesos
recaptant diners i organitzant el vi-
atge, van agafar l’avió el dia 17 de
juny i es van dirigir cap a Roma, la
ciutat eterna.
    Durant la seva estada i amb la
companyia del bon temps ,van po-
der conèixer la ciutat de principi a
fi. Van començar per les places més
conegudes, on degustaven la pas-
ta i les pizzes italianes, tot seguit el
Circ Màxim, la Bocca della Verità,
el Monument a Vittorio Emanuele
II, les Termes de Caracal·la, la Fon-
tana di Trevi, una font meravellosa
tant de dia com de nit, la basílica
de Santa Maria a Trastevere, els
Museus Capitolins, el museu Ara
Pacis Augustae, el Castell de Sant
Angelo, els fòrums d’August, Trajà
i Cèsar, el Panteó, el teatre de
Pompeu, el Pont Milvio, el camp de
futbol de Roma, el conegut
Colisseu, on es van quedar mera-
vellats, i per finalitzar la visita a la
ciutat, es van aixecar ben d’hora,

ben d’hora, ben d’hora per poder
visitar el Vaticà.
    A part de totes les visites, també
van tenir temps de visitar la ciutat a
soles, fer algunes compres i emple-
nar la càmera de records.
    El divendres 21 de Juny van dir

adéu a la ciutat eterna i van tornar
a casa amb una experiència més a
la butxaca, ja que no hi ha res mi-
llor que compartir un viatge amb els
teus companys.

Alumnat de 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO viatgen a Roma

E
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Divendres, 23 d’agost
10a Caminada sota la llum de la lluna

Sortida cap a Montsonís
Hora: 22h
Lloc de sortida: Gimnàs Altis
Pot participar-hi tothom
Organitza: Club Esportiu Altis

Dissabte, 24 d’agost
Enganxa’t a la fira. Sortida popular

Hora: 8h
Lloc de sortida: CAP
Pot participar-hi tothom, caminant, cor-
rent o en bicicleta
Abans hi haurà escalfament i a l’arribar,
estiraments dirigits
A l’arribada hi haurà un petit refrigeri i un
obsequi per cada participant
Organitza: Àrea Bàsica de Salut d’Artesa
de Segre
Col·labora: Club Esportiu Altis
Pot participar-hi tothom prèvia inscripció
a l’Ajuntament

Torneig de Bàsquet 3x3
Durant el matí, partits de bàsquet
Lloc: Camp d’esports
Organitza: CENG

Inauguració de la Fira de Sant
Bartomeu

Hora: 11.30h
Lloc: Recinte firal

Zona infantil. Inflables: Recicla tot
saltant

Hora: de 11.30h a 13.30h
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge

Maridatge de cervesa i formatge
artesà, conduït pel Restaurant

Gualter
Hora: 11.45h
Lloc: Cubtural - Àrea d’activitats
Organitza: Cerveses Ponent i Formatge-
ria de Tòrrec

Tast de vins
Hora: 13h
Lloc: Cubtural - Àrea d’activitats
Organitza: Cooperativa d’Artesa

Degustació de vermut
Hora: 13 a 14h
Lloc: Cubtural - Estand de Vins Galceran
Organitza: Vins Galceran

Tradicional paella
Hora: 14.30h (es repartirà la paella per
endur a casa)
Lloc: Encreuament entre els carrers
Mallorca i Mare de Déu del Pla (darrera
el Cubtural)

Zona infantil. Inflables: Recicla tot
saltant

Hora: de 17.30h a 20.30h
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi Ambi-
ent i Habitatge

Concurs de botifarra
Hora: 17h
Lloc: Zona de germanor (plaça de l’Ajun-
tament)
Organitza: Els Follets

5a Jornada sobre la carn de conill
Hora: 19h
Lloc: Cubtural - Àrea d’activitats
Organitza: Departament d’Agricul-
tura,Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Ajuntament d’Artesa de Segre, As-
sociació de Cunicultors de la Noguera,
Conills Caubet i Morros Fills SL.
5è Concurs Gastronòmic “El conill a

la cuina”
Hora: 20h (els plats s’hauran de presen-
tar de les 17.30 a les 18h. Consulteu les
bases)
Lloc: Cubtural - Àrea d’activitats
Organitza: Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural,  Ajuntament d’Artesa de Segre,
Associació de Cunicultors de la Nogue-
ra, Conills Caubet i Morros Fills SL.
* Podeu recollir les bases a l’Ajuntament

Final del torneig de bàsquet 3x3
Hora: 21h
Lloc: Camp d’esports
Organitza: CENG

Festa del Vi – Sopar de Germanor
Hora: 21.30h
Lloc: Al voltant de la plaça de l’Ajuntament

Bingo del Meló
Hora: Després del sopar
Lloc: Al voltant de la plaça de l’Ajuntament
Organitza: Associació El Lokal

Diumenge, 25 d’agost
6è Intercanvi de plaques de cava, 5è
Intercanvi de sucres, 4t Intercanvi de

calendaris, 3r Intercanvi d’Escura-
dents i 3r Intercanvi de segells i
promoció filatèlica i tot tipus de

col·leccionables
Hora: De 9 a 13h
Lloc: Cubtural
Col·labora: Bernardino Mota, Associació
de Dones Artesenques Actives, Forn de
Pa Vilanova i Vins Galceran

6è Mercat de llibres de segona mà
Hora: Durant tot el matí
Lloc: Estand de l’Associació de Dones
Artesenques Actives - Cubtural
Organitza: Associació de Dones
Artesenques Actives

16a Trobada de puntaires
Hora: 10h
Lloc: C/ St. Cosme i Damià
Organitza: Associació de Dones Puntai-
res d’Artesa de Segre

Zona Infantil. Inflables: Recicla tot
saltant

Hora: de 11.30h a 13.30h
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi Ambient

Degustació de Vermut
Hora: 13 a 14h
Lloc: Cubtural - Estand de Vins Galceran
Organitza: Vins Galceran

Zona Infantil. Inflables: Recicla tot
saltant

Hora: de 17.30h a 20.30h
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi Ambient

Cuina del Formatge. Tast guiat
A càrrec de La Formatgeria Tros de Sort
Hora: 17.30h
Lloc: Cubtural - Àrea d’activitats
Organitza: Formatgeria Tros de Sort
Partit de Futbol. Trofeu Fira del Meló
CE Artesa de Segre – UE Tàrrega
Hora: 18.30h
Lloc: Camp d’Esports

Cuina del meló, a càrrec de mem-
bres de Noguera Cuina

Hora: 19h
Lloc: Cubtural - Àrea d’activitats
Organitza: Noguera Cuina

Lliurament de premis del Concurs
de Productes Estranys

Hora: 20h
Lloc: Cubtural

ALTRES
Mostres de vins, de meló, de productes estranys, de productes artesans, de punta de coixí, dels pobles agregats, ...
Exposicions de l’Associació de comerç i serveis d’Artesa de Segre i de les diverses associacions de la nostra ciutat.
Museu del Montsec (C/ Carnisseries, 5). Obert al públic dissabte 24 d’agost d’ 11 a 14h  i  de 17 a 19h i diumenge 25 d’agost de 10 a 14h
Ràdio Artesa de Segre emetrà en el Recinte firal
Venda de tiquets del 21 al 23 d’agost de 10h a 14h i de 18h a 19h a l’Ajuntament. Durant els dies de la Fira es podran comprar a
l’estand d’informació. Preus:
- Paella: 4,50 euros
- Maridatge de cervesa i formatge artesà: 1 euro (màxim dos tiquets per persona)
- Tast de vins: 1 euro (màxim dos tiquets per persona)
- Cuina del formatge: 1 euro (màxim dos tiquets per persona)
- Cuina del meló: 1 euro (màxim dos tiquets per persona)
- 6 degustacions: 8 euros
- 3 degustacions: 4 euros
- Copa per degustacions: 0,50 euros (si es fa la devolució la copa, es retornaran els diners)

FIRA DE SANT BARTOMEU
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ens dubte, la Fira de Sant
Bartomeu és la protagonis-
ta d’aquest mes, ja que se li

dedica vàries seccions: la portada,
l’editorial, el programa d’actes i un
article del Sícoris.
    PORTADA. Les imatges de la
portada ens recorden la proximitat
de la Fira d’Agost o de Sant
Bartomeu, que des de feia 9 edici-
ons s’havia rebatejat com a Fira del
Meló, en un moment que el meló
de secà va agafar molta embranzi-
da a la comarca. Com hem pogut
comprovar des de fa molts anys,
però, el conreu d’aquest producte
ha anat a menys i finalment s’ha
convertit en un producte simbòlic de
la Fira.
    EDITORIAL. Amb el títol Replan-
tejar la Fira, es comenta precisa-
ment la pèrdua de protagonisme del
meló. Acaba dient: “Replantejar la
Fira de Sant Bartomeu seria (...)
promocionar un altre producte que
tingui una dimensió de futur”. Amb
la perspectiva del temps, podem dir
que això s’ha intentat (el vi, el co-
nill...), però la Fira continua sent
com un “mercat gran” de dos dies;
això sí, carregat d’actes festius.
    CADASTRE. Dues pàgines amb
contingut sobre aquest tema em fa
pensar, abans de llegir-ne el con-
tingut, que en devia passar alguna
de grossa. Efectivament, feia poc
que la gerència del Cadastre de
Lleida havia iniciat una revisió del
cadastre de rústica a les Terres de
Ponent, cosa que no passava a la
resta de Catalunya. A més, feia poc
que havia entrat a les Corts Gene-
rals el projecte de la Llei Regula-
dora de les Hisendes Locals, en
què s’havien de modificar concep-
tes tributaris. En una primera part,
la redacció de la revista explica que,
en una reunió realitzada a
Agramunt, els alcaldes afectats van
decidir boicotejar la revisió cadas-
tral. També s’explica la posició de
CiU en contra d’aquest tema, que
ja preparava esmenes en l’aprova-
ció de la llei esmentada. En una

segona part, és l’alcalde d’Artesa i
senador per CiU, Jaume Cardona,
que ens ofereix una explicació acu-
rada del tema.
    COMARCA. L’Associació
d’Amics i Veïns de Boada escriu
l’article Ganes d’existir. En ell s’ex-
plica la realització d’un camp de tre-
ball per a joves, entre el 6 i el 20
d’agost, per tal de netejar i rehabi-
litar diferents indrets del poble. A
més, s’informa de la recuperació de
la Festa Major, després de molts

anys, a celebrar el 13 d’agost.
    Com és habitual, Jaume
Armengol ens informa des de Fo-
radada. Aquest mes ens ofereix els
detalls sobre l’obertura i el funcio-
nament de la piscina municipal.
Després ens parla de les dificultats
de la pagesia durant la campanya
de recol·lecció, amb ruixats inter-
mitents i alguna pedregada que van
provocar una collita menys bona del
que s’esperava. Per acabar, fa una
emotiva evocació de l’antiga feina

Juliol de 1988

S
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de batre, típica del juliol i –ens re-
corda– recuperada per les Festes
del Segar i Batre de la Fuliola.
    Des de Seró, ens informen de
dues notícies en relació al santuari
de Refet: la consagració com a di-
aca del seu prior, Josep M.
Vendrell, i la presa d’hàbits d’Agustí
Vives.
    Per acabar amb la secció, els
Amics de Montsonís ens parlen de
Montsonís a l’estiu, un recull de no-
tícies molt diverses. Per una ban-
da, l’acabament de dues obres im-
portants: l’abastament d’aigua i el
sanejament, i el condicionament de
la carretera d’Artesa a Rubió de
Baix. Per una altra, temes culturals:
l’organització d’un concert a càrrec
del Quintet de Vent Aulos i la cele-
bració de la Festa Major els dies
20 i 21 d’agost.
    ENTREVISTA. Ocupant les pà-
gines centrals, l’entrevista porta per
títol Gina Castells i Selga, veteri-
nària, està signada per Agnès i va
acompanyada d’una gran foto de la
protagonista de la secció amb un
gos. La Gina és una veterinària molt
jove, de Manresa, que havia estat
contractada per l’ADARCO (Àrea
de Defensa Sanitària d’Artesa i
Comarca). En l’entrevista ens par-
la de la seua feina i també ens ex-
plica algunes anècdotes curioses.
    DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
ens parla aquest mes de La topo-
nímia de Baldomar. L’article ve
acompanyat d’un plànol amb els
noms dels carrers, que data de
1908. Sánchez ens explica que
Baldomar és un dels pocs antropò-
nims d’origen germànic que trobem
a Catalunya. Respecte als carrers,
diu que quan a Artesa es va canvi-
ar la plaça del Vall amb B, a
Baldomar no van ser menys. En
ambdós casos, però, afirma tractar-
se d’un error, perquè el nom no es
refereix al fet de ballar, sinó a l’ex-
cavació defensiva que els pobles
tenien al voltant de la muralla, ano-
menada “el vall”.
    LA FIRA DE SANT BARTOMEU.
En aquesta pàgina hi trobem infor-
mació sobre la IX Fira del Meló. La

tora del Club Esportiu fa una crida
als aficionats al futbol per a fer-se
socis atès el mal moment del club,
que és fruit de la dimissió de l’ante-
rior junta un any enrere i dels mals
resultats econòmics i esportius de
la darrera temporada. Sembla una
història que es repeteix de tant en
tant, no? El cas és que sempre hi
ha hagut algú disposat a agafar les
regnes. Almenys fins ara.
    RACÓ DE POESIA. La revista
publica dues curtes poesies però
no n’especifica l’autoria.
    LA FIRA ETERNA. El recordat
Sícoris, amb el seu estil inconfusi-
ble, ens evoca la Fira d’Agost o de
Sant Bartomeu d’altres temps. Una
petita mostra: “...entre reclams de
faixeros, de venedors d’ungüents
de serp, marxants de les més in-
sospitades mercaderies, venedors
de melons i síndries, retratistes del
‘minuto’ i gitanos per donar i per
vendre”. Es congratula del renaixe-
ment de la Fira i acaba amb un po-
ema sobre aquesta “efemèride
artesenca i catalana”.
    HUMOR. Omplint la contraporta-
da, PE.ESE ens presenta un mo-
nogràfic d’acudits dels personatges
Quimet i Cosme en relació amb la
Fira del Meló.

Ramon Giribet i Boneta

meitat, però, correspon al concurs
de fotografia, convocat amb motiu
de la Fira, sobre les tradicions po-
pulars artesenques.
    NOTÍCIES DE PREMSA. Notíci-
es breus de tot tipus ocupen una
pàgina i mitja. Pel seu caràcter lo-
cal, destaco el probable fitxatge
d’Emili Curià com a entrenador del
CE Artesa i l’ofegament d’un veí
d’Alentorn, Joan Santacreu Rius, a
la Tolla de Vilves.
    CAMP. Signat per U.D.F, l’article
Última oportunitat per l’olivera ens
exposa la situació dels ajuts euro-
peus per a aquest conreu. Aquell
mes s’esgotava el termini per a la
declaració d’oliveres si es volia per-
cebre l’ajut a la producció d’oli, un
ajut que en aquells moments era
una tercera part del que rebien Itàlia
i Grècia, estats amb plena integra-
ció.
    INFORMACIÓ MUNICIPAL. En-
tre els acords d’aquest mes desta-
co: L’aprovació de contribucions
especials als propietaris del carrer
Vescomte d’Àger per les obres de
l’enllumenat públic, amb una parti-
cipació del 50% sobre un pressu-
post de 281.000 ptes. L’adjudica-
ció del servei de bar, neteja i vigi-
lància del pavelló poliesportiu a
Vicent Jou Lluch. La proposta de
recolzament de totes les gestions
de la Comunitat de Regants envers
la continuació
inalienable del
dret a l’aigua.
La inclusió de
diferents obres
d’electrificació
rural en el
P L A N E R
1988. La sol-
licitut de 2 sub-
vencions a la
Diputació de
Lleida per a
obres de res-
tauració del
Museu del
Montsec i de
l’església de la
Vall d’Ariet.
    FUTBOL.
La Junta Ges-
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Mes de juny
Ple ordinari (3 de juny de 2013)

- S’aprova, per unanimitat, la certifica-
ció número 1, per un import net de
10.020,01 euros més 2.104,20 d’IVA
del 21%, amb un import total de
12.124,21 euros corresponent a l’obra
Pavimentació de la Plaça Major i an-
nex a Artesa de Segre, realitzada per
l’empresa Moix, Serveis i obres, SL. Im-
port pendent d’executar 144.741,37
euros més 30.395,68 euros d’IVA del
21%, amb un total de 175.137,05 euros.
- S’acorda, per unanimitat, verificar el
document tècnic del Text refós del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal,
concretament la fitxa dels sectors S-
AN1 + AN2 + AN3, del nucli d’Anya.
- S’acorda, per unanimitat, verificar el
document tècnic del Text refós de la
modificació i desenvolupament de la
fitxa urbanística del Sector S-VN1 del
nucli de Vernet.
- S’acorda, per unanimitat, aprovar

inicialment el Reglament de Règim In-
tern de la Llar Residència Municipal
d’Artesa de Segre.
- S’aprova, per unanimitat, iniciar la in-
coació de l’expedient per a la resolu-
ció del contracte signat entre l’Ajunta-
ment i l’empresa Fresnel, SA, de submi-
nistrament del Lot 3: Escenografia – alar-
ma i porter electrònic – Telecomunicaci-
ons – Equipament ràdio, per un import
total de 253.758,74 euros més 45.676,57
euros en concepte del 18% d’IVA.

Aprovacions fetes durant el mes de
juny

S’aproven les següents llicències d’obra:
- Per arreglar canal del magatzem si-
tuat al carrer Sant Antoni M. Claret, 29,
d’Artesa de Segre.
- Per obrir el camí d’enllaç de la Colò-
nia la Fàbrica amb la banqueta del ca-
nal d’Urgell per poder netejar l’embús
produït a la segla de reg, al TM d’Artesa

de Segre.
- Per arrebossar parets i pavimentar
amb rajola de gres el magatzem situat
a la carretera de Tremp, 43, d’Artesa
de Segre.
- Per a canviar slats per compliment
de la normativa de benestar animal a
la granja situada  la parcel·la 119 del
polígon 15, a Vall-llebrera.
- Per la col·locació d’un tendal a la ten-
da de flors i plantes Joana, situat als
baixos de la carretera de Ponts, 23,
d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions
de connexió a la xarxa d’aigua:
- Per la instal·lació d’una escomesa
d’aigua potable a l’habitatge situat a
l’avinguda Maria Anzizu, 25, entresol
3a, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa
d’aigua potable a l’habitatge situat al
carrer Castellot, 23, d’Artesa de Segre.

Eva Maza i Batlle
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Dates a
recordar

BBC*

*BBC són les sigles de la secció “Bodes, batejos i altres celebracions”.
Feu-nos arribar una fotografia i un text ben original i, si podem, us ho publicarem

Renovació del DNI
Fins al mes de novembre-desembre, no es torna-
rà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de
Segre.

Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 7 d’agost
Artesa de Segre: divendres 16 d’agost (només
en casos molt justificats, que no puguin anar di-
rectament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

HUMOR

SOBRE EL MATRIMONI (punt de vista masculí)

Primer hi ha l’amor...Després només queda la dona!

J.
 G

al
ce

ra
n

Va ser un dia molt assenyalat en les vostres vides,
en què vàreu emprendre una nova vida en comú.
Moltes felicitats en el vostre 25è aniversari.

Els vostres familiars

Coneixeu aquesta parella de jovenets? Són el
Josep Criado i la Mercè Giribet, que el passat 29 de
juny van celebrar les bodes d’or. Per tant, no dub-
teu a felicitar-los.

La família
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IMATGES D’AHIR

n ambient de 1942. El rec-
tor d’Artesa abans i després
de la guerra era Mn. Lluís.

Era persona disciplinada, impeca-
ble en el vestir, de conducta recta,
apreciat per la gent.
    Una anècdota que potser va
marcar la seva vida. Era en plena
guerra, hi havia aldarulls i assassi-
nats per ambdós bàndols. Hi havia
escamots que perseguien i afuse-
llaven els capellans. El Mingo del
Cardeñes era el cap del comitè
d’Artesa i va avisar Mn. Lluís que
pujava una colla de Balaguer a bus-
car-lo. En saltar pel balcó del seu
pis, va caure sobre els cables de la
llum que li van salvar la vida. Sols
es va trencar la cama, la gent el va
ajudar a escapolir-se. El van ama-
gar a Ivorra.
    Temps de postguerra. Quan hi
havia una boda, les parelles es ca-
saven a les 5 del matí, perquè ha-
vien d’agafar l’autocar del León que
empalmava amb el tren a Tàrrega
per anar a Barcelona. La gent, per
cerimònies especials duia una
“peineta” (o mitja) i un mantell llarg.
    L’Església tenia una dita. “Tres
jueves hay en el año, que relucen
más que el sol, Jueves Santo,
Corpus Christi y el dia de la
Ascensión”. Era potser l’època en
què el règim catòlic, apostòlic i
romà havia assolit la major pre-

ponderància popular de tota la
història. Temps de moral molt es-
tricta, de moltes processons, i en
què a les festes de l’Església se’ls
donava molt relleu.
    El Corpus era una festa molt llu-
ïda, amb varis altars guarnits amb
flors pels carrers d’Artesa. El Nadal
tenia una significació especial, era,
si cap, més festa que avui. Per la
Missa del Gall, per Cap d’Any, hi
assistia molta gent. La Pasqua de
Resurrecció era festa grossa. El
dilluns hi havia un aplec multitudi-
nari a Salgar, com avui, i el dimarts,
l’aplec del Pla, que era casolà per
la gent d’Artesa, en principi s’hi
anava en massa.
    Amb tot, l’ambient més eclesial
era per Setmana Santa. Hi havia el
“Complir Parròquia”, en què gent
que fins i tot no anaven a missa,
s’anaven a confessar i a la comu-
nió (potser una vegada a l’any). Si
necessitaven un paper del gover-
nador i havien complert amb el
“Deure Pasqual”, era un mèrit. Si
no, podien tenir problemes. S’hi fe-
ien unes cues enormes, gairebé hi
anava tothom. S’anava pels pobles,
a Vilves, on no hi havia rector. Mn.
Lluís ho organitzava tot, i com que
no hi havia cotxes, l’acompanyava
el director de La Fàbrica a tot ar-
reu.
    La nit del Dijous Sant, en plena

litúrgia, hi havia uns moments que
la gent, la canalla, “matàvem jueus”
picant amb bastons, masses o car-
reus. Hi havia un Via Crucis al matí,
la gent cantava pels carrers, les
dones amb mantellines. El Sant
Enterrament a la nit, s’hi cantaven
cançons mortuòries, els nens amb
espelmes, els homes amb atxes.
Mn. Lluís s’acompanyava de 12
escolans (com els apòstols). Es
vetllava el Sant Crist de dia i nit. A
tothom li tocava una hora ageno-
llat al reclinatori (una cadira de bova
baixa). Si et tocava a mitja nit i el
qui venia després s’adormia, et
podia tocar dues hores de vetlla
agenollat.
    Alguna vegada hem parlat de la
butlla. En països catòlics com
França, Itàlia i Espanya, en com-
prar la butlla podies menjar carn en
dia de dejuni i abstinència.
    El 1942 hi havia a Artesa un cos
d’exèrcit comandat pel general
Esteban Infantes per a prevenir
possibles incursions del “maquis”
per la Serra del Montsec. Durant
la guerra havien desaparegut les
campanes de l’església, i aquell
dia era la inauguració del nou
cloquer. L’alcalde era Marcel·lí
Farré, però de seguida vindria el
Ciril Castellana. Els actes de l’Es-
glésia eren magnificats. A l’enlai-
rament de les noves campanes hi
va acudir tot el poble, amb les
autoritats al davant.
    A l’esquerra, mig tapat pel cirial
de l’escolanet, el recent arribat no-
tari José López Uceda, el Mn. Lluís
de gala, els militars a segona fila
(hi havia bona sintonia Església-
exèrcit), l’altre escolà ens diuen que
era el Ramon Farré, i el senyor del
cabell blanc era Jutge de Pau, el
Miquel Solans Caballol, pare del
Pauet de la Llucieta.

Bartomeu Jové Serra
Foto: Arxiu Vicent Roca

Artesa, temps incòmodes (1940-1950) (i VII)
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LA FOTO

Els nens i nenes que aquest any han fet la Primera Comunió van complementar la celebració amb la
tradicional processó de Corpus, que va tenir lloc el diumenge 2 de juny. Foto: Josep M. Espinal


