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El 2011 es va acabar la 1a fase: carrers
Carnisseries i Sant Joan. Ara es comença
la segona: plaça Major i carrer Església.
Faltarà la tercera i més costosa, la del carrer Bisbe Bernaus.
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L’AGENDA

Agenda ciutadana
Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.
PENDENT DE PUBLICAR
Municipi d’Artesa de Segre
Defuncions:
31 de març: Assumpció Vidal i Torradeflot (86 anys), natural de Montagull
ABRIL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 4: David Bernaus i Morera, fill de Francesc i de M.
Àngels
dia 10: Laia Gabarró i Llena, filla de Jordi i de M. Àngels
dia 24: Maria Alina Rusu, filla de Vasile i d’Emilia
Arnau Sabanés i Prat, fill de Joan i de Núria
dia 25: Marçal Camarasa i Galera, fill d’Eduard i de Raquel
dia 27: Joel Puig i Sisquella, fill de Marc i de Núria
dia 29: Benjamí Llobet i Serradell, fill de Benjamí i de Núria
Matrimonis:
dia 8: Ángel Sánchez i Bello (veí de Barcelona)
Suli Xu (veïna de Barcelona)
dia 20: Rosa Marlene Bravo i Balcázar (veïna d’Artesa de
Segre)
Conir Duran i Bascope (veïna de Lleida)
Defuncions:
dia 20: Francisca Campos i Gómez (83 anys), natural
d’Andújar (Jaén)
dia 28: Antònia Mas i Boncompte (87 anys), natural
d’Alentorn
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 18: Josep M. Xandre i Trepat (53 anys), natural de
Bell-lloc d’Urgell

METEOROLOGIA

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 26:
Maria Farràs i Rocaspana (85 anys), natural d’Argentera
Antoni Roselló i Isanta (86 anys), natural de Barcelona

Actes que sabem que es faran
24, 25 i 26 de maig:
A Foradada, Festes de Sant Urbà
Divendres de juny i juliol:
De 22h a 24h, a la Pl. Ajuntament, Sardanes a la fresca.
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre
1 de juny:
A les 21h, a la plaça de la Font de Baldomar, Festa gastronòmica de primavera. Organitza: Associació de Veïns Amics de Baldomar
3 de juny:
A les 22h, a la pista poliesportiva del Camp d’Esports
d’Artesa, inici de Campionat d’Estiu de Futbol Sala
8 de juny:
- A les 18:30h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament Vilanova
de Meià, Presentació del llibre “La marinada sempre
arriba” de Lluís Foix, a càrrec de l’autor i amb presentació de Roldán Martínez (veure pàg. 15)
- A partir de les 18h, al pavelló poliesportiu, 2n Birraplec.
Organitza: Alternativa Artesa de Segre (veure pàg. 8)
9 de juny:
A les 13h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Lliurament de premis del 24è Premi de Narrativa Breu d’Artesa
de Segre amb la presència de l’escriptor Bernat Huguet
15 de juny:
A la tarda, al pavelló poliesportiu d’Artesa, Festa de final
de curs. Organitza: AMPA de l’Escola Els Planells
16 de juny:
A les 17h, al vestíbul del Cubtural, Festa de final de curs
de l’Escola de Música: espectacle de violins i titelles
“Els viatges de Gulliver” i actuacions dels alumnes. Organitza: AMPA de l’Escola de Música

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

ABRIL
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
11,5°
Temperatura màxima:
28,5° (dia 17)
Temperatura mínima:
-2° (dia 7)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
28 mm (dia 27)
Total precipitacions:
110,2 mm
Municipi de Foradada
Total precipitacions:
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93 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
12,4°
Temperatura màxima:
30° (dia 17)
Temperatura mínima:
-1° (dies 6 i 7)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
25 mm (dia 26)
Total precipitacions:
85,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
11°
Temperatura màxima:
27,7° (dia 17)
Temperatura mínima:
-1,5° (dies 6 i 7)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
24,4 mm (dia 27)
Total precipitacions:
96,9 mm

EDITORIAL
Dipòsit Legal: L-283-1981
EDITA: Associació Cultural la Palanca
COORDINACIÓ
Marta Serret i Bella
CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu Jové i Serra, Miquel Regué i Gili
COL·LABORADORS
Biblioteca Municipal d’Artesa, Ivan Balagueró,
Carme Barril, Nic Boliart, Ramon I. Canyelles,
Antoni Español, Josep M. Espinal, Noemí Farré,
David Fusté, Josep Galceran, Josep Manel Gil,
Joan Giribet, Myriam Gutiérrez, Paquita Martí,
Iolanda Masanés, Eva Maza, Martí Regué,
Josep M. Sabartés, Ferran Sánchez, Pere Serra, Albert Vidal, Anna M. Vilanova
MAQUETACIÓ
La Palanca
SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Apartat de Correus 30
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic: revista@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Casal Cultural. Sala La Palanca
IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL
TIRATGE
850 exemplars
SUBSCRIPCIÓ ANUAL (11 revistes)
25 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)
40 euros (Europa) i 45 euros (Amèrica)
-Premi Tasis-Torrent al millor reportatge publicat a la Premsa Comarcal Catalana 1997.
-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc
de l’any 1998.
-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de promoció turística 2004.
Membre de l’ACPC

NOTA: La Palanca està oberta a totes les
col·laboracions, però ens reservem el dret de
publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La revista no fa seves, necessàriament, les opinions
expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista:
13 de juny

Això no es pot aguantar
El mes passat dèiem que no volíem parlar dels atemptats que
rep constantment la nostra llengua, però els fets que han succeït
de llavors ençà són d’allò que se’n diu de jutjat de guàrdia. Així
doncs, ens sentim legitimats per parlar dels nous perills que ens
assetgen, a risc que algú ens pugui titllar de pesats o reiteratius.
El cas és que aquells que ataquen el català, dia sí i altre també,
són tan o més pesats que nosaltres. I diem pesats per no dir una
altra cosa.
En primer lloc, ja podem afirmar definitivament que el català
està rodejat. Pel nord, els francesos, que han demostrat saberne més que els espanyols, ja fa molt de temps que van fer la
feina. Pel sud, al País Valencià (denominació ara prohibida allà),
des que mana qui mana, i d’això ja en fa bastants anys, el valencià està cada vegada més menystingut, sobretot a l’escola, on
desenes de milers de persones demanen en debades l’ensenyament en la llengua pròpia. A l’est, a les illes, governades pels
mateixos, tot i que fins fa poc s’havien mostrat més respectuosos amb la llengua, també han agafat un camí similar. I ja només
ens faltaven els veïns de l’oest, que amb la denominació de
LAPAO (“lengua aragonesa propia del área oriental”) s’han cobert de glòria, perquè, a més, resulta que el lapao és un dialecte
d’una de les llengües que es parlen a Xina.
En fi, que la unitat de la llengua, amb totes les seves variants
dialectals i denominacions que vulgueu, està amenaçada. Però
ja se sap: divideix i venceràs. És a dir, que podríem estar parlant
perfectament d’un genocidi cultural amb premeditació i traïdoria
per part de l’Estat.
Algú encara pot pensar que queda Catalunya com a reducte
indestructible del català. Però que no heu sentit parlar de la
LOMCE?, aquesta nova llei d’educació (la novena en els últims
40 anys?) que el ministre Wert s’ha tret de la butxaca com aquell
que no res. Pel que fa a la immersió lingüística a les escoles, un
sistema avalat per la comunitat internacional i de gran consens a
Catalunya, significa una regressió de 30 anys. Perdó, hi ha més
d’una desena de famílies que no hi estan d’acord... I les desenes
de milers que al País Valencià reclamen el mateix però al revés?
Per si no n’hi hagués prou, la LOMCE ens torna a anys foscos
de la nostra història, ja que és una llei regressiva en molts aspectes, en què l’Estat controla el currículum perquè també controla l’avaluació i on desapareix el concepte de l’equitat. És a dir,
volen una Espanya adoctrinada: “una”, “grande”... tot i que no
creiem que gaire “libre”.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

NOTICIARI

Revisió dels valors cadastrals a Artesa
Ajuntament d’Artesa de
Segre ha sol·licitat finalment a la Direcció General del Cadastre, la revisió a la baixa el valor cadastral de les finques
del municipi. Segons ha explicat
l’equip de govern del consistori, la
petició s’ha fet per adaptar els valors a la realitat econòmica actual.
L’alcalde, Mingo Sabanés, ha afirmat que el valor actual és fruit de
l’actualització que es va fer entre
els anys 2006 i 2007, en ple boom
immobiliari, i que els preus que es
van fixar en aquell moment han
quedat descontextualitzats. Una de
les conseqüències és que el preu
actual de l’Impost de Béns Immobles (IBI), que es calcula a partir del
valor cadastral, és molt elevat.
Sabanés va recordar que el consistori calcula l’impost aplicant-hi el

L’

coeficient mínim, però que acaba
resultant molt elevat perquè el preu
de base també ho és. La previsió
és que el valor de les finques es
rebaixi un 20 per cent, però encara
no es coneix el resultat de la revisió. En qualsevol cas, el proper rebut de l’IBI, el de l’any 2014, ja es
calcularà en base al nou valor.
Sabanés ha reconegut que suposarà una davallada important d’ingressos per l’Ajuntament però ha
dit que és necessari perquè el cost
actual de l’IBI és desproporcionat.
El coeficient de l’impost és precisament un dels punts en què posa
èmfasi l’oposició, que demana que
es mantingui en el mínim actual
perquè es noti l’efecte de la revisió. “No pot ser que baixi el preu
de les finques però es pugi el coeficient, per mantenir els ingressos

Dia de la Sòcia

de l’Ajuntament”, va dir Domènec
París. L’oposició també lamenta
que s’hagi sol·licitat aquesta revisió d’ofici i no “en profunditat”, ja
que el grup està convençut que una
revisió a fons donaria lloc a una
baixada de fins al 40 per cent, el
doble del que es preveu aconseguir ara. “Una revisió total és més
lenta però donaria un resultat més
real”, va afirmar. De totes maneres,
va puntualitzar que no s’oposen a
la revisió d’ofici escollida per l’equip
de govern, ja que es guanya temps,
però volen que “es mantingui el
coeficient per reflectir la rebaixa en
el proper rebut de l’IBI”. París també va deixar clar que el seu grup
es va oposar al resultat de la revisió feta l’any 2006, quan ell era alcalde, i va remarcar que no la van
demanar, si no que es va fer d’ofici.

Caminada a Anya
ANTONI COLOM

L’associació de dones Artesenques Actives va celebrar el 28 d’abril el dia de la sòcia, que va reunir
una setantena de persones. El menú va ser a base
de truites, embotit i pa amb tomàquet, i les assistents van ser obsequiades amb un punt de llibre.

El 27 d’abril es va fer el segon Memorial Francesc Bròvia.
La caminada tenia previst recórrer 12 o 6 quilòmetres pel
terme d’Anya, a criteri dels participants, però es va veure
perjudicada per la pluja. Tot i això, els assistents van poder gaudir d’un bon esmorzar.

la

Palanca 7

NOTICIARI

Línia exclusiva de productes pel Túmul
és d’una dotzena d’elaboradors de productes
agroalimentaris d’Artesa i
rodalies crearan línies noves i exclusives per ser comercialitzades
amb la marca del túmul de Seró, el
nom de la qual s’està acabant concretar i registrar. Ja s’hi han compromès mitja dotzena de productors de vi de la subzona d’Artesa
de la DO Costers del Segre, i n’hi
ha alguns més d’interessats. Tot i
que el vi serà el protagonista de la
botiga del centre d’interpretació,
també hi tindran un paper destacat
els forns de pa, dos productors d’oli,
dos de formatges i diversos
elaboradors d’embotits.
Les bodegues oferiran cadascuna un vi diferent, a lliure elecció pel
que fa a varietats de raïm però sota
uns estàndards mínims de qualitat.
Cadascuna es comercialitzarà amb

M

el nom de l’envasadora,
per diferenciar-se entre
elles, però amb un distintiu
comú vinculat al túmul.
Se’n farà una edició limitada i numerada, i les ampolles es podran adquirir a la
botiga del centre d’interpretació i també a través de
cada bodega.
Els forns elaboraran
cadascun un tipus de La botiga on es comercialitzaran és a l’entrada del centre
coca diferent, partint
d’una base i uns ingredients que tintiu i un elevat nivell de qualitat.
L’Ajuntament té previst obrir a
hauran de ser presents a totes. A
més a més, es farà un producte de l’estiu Espai Transmissor del Túxocolata relacionat amb l’edifici del mul de Seró. Per ultimar l’elaboració i comercialització de productúmul i el patrimoni que allotja.
També hi participaran els produc- tes agroalimentaris exclusius i la
tors d’oli, de formatges i d’embotits seva marca, ja s’han fet diverses
del municipi d’Artesa i la seva àrea de trobades amb bodegues, forns i
d’influència. En tots els casos es bus- productors d’oli, que han reunit arcarà un producte amb algun tret dis- tesans i representants d’empreses.

Artesa recapta 563 quilos d’aliments
últim Gran Recapte del
Banc dels Aliments va recollir 563 quilos de queviures a Artesa, gairebé 140 quilos
menys que l’anterior, celebrat pels
volts de Nadal. Tot i això, la xifra
continua molt per sobre del que era
habitual fins llavors, ja que les do-

L’

nacions del desembre van ser de
rècord. Així, mentre al desembre es
van recollir 700 quilos d’aliments,
fins llavors no s’havia arribat mai al
mig miler.
En l’edició de principis de maig
destaca l’augment de donacions
d’oli, de 27 a 36 litres. En canvi, al-

tres productes típics d’aquestes
campanyes, com la llet o l’arròs,
van baixar. Es va passar de 151 a
125 litres de llet i de 183 a 153 quilos d’arròs. Els productes es repartiran a Artesa a través de la secció
local de Càrites.

Segon Birraplec
El 8 de juny es farà la segona edició del Birraplec al pavelló. El programa encara s’ha d’acabar de concretar, però l’organització ja ha
avançat que començarà a les 18.00 hores amb un tast de 5 cerveses a càrrec de la Guineueta, a continuació es faran diferents activitats,
que podrien ser degustació de “montaditos” o música experimental. Després hi haurà un sopar amb pollastre al forn amb cervesa com a
plat principal i concert, amb grups per confirmar. Respecte la primera edició, que va tenir molt bona acollida, s’ha incrementat l’oferta de
cerveses d’arreu de Catalunya.
El tast de cerveses val 7 euros, el sopar, que inclou entrada al concert, 8 euros, i l’entrada al concert, 2 euros. Els tiquets es poden
adquirir a la Caracal·la.
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NOTICIARI

Comença la 2a fase del Pla de Barris
finals d’abril va començar la
reforma de la plaça Major i
el carrer de l’Església, una
obra que s’emmarca en el Pla de
Barris del centre històric d’Artesa.
En concret, aquests treballs corresponen a la segona fase d’aquest
programa.
L’obra costarà 182.933,46 euros
i es va adjudicar a principis de juny
de l’any passat, tot i que no s’ha
començat fins gairebé onze mesos
més tard. El fet d’estar inclosa al
Pla de Barris implica que la Generalitat en paga el 50 per cent, una
subvenció que l’Ajuntament encara no ha rebut però que confia que
arribi durant aquest 2013, després
que el govern català anunciés l’any
passat que congelava aquest programa d’ajudes per les retallades.
A banda del 50 per cent corresponent al Pla de Barris, la Generalitat aporta 62.851,30 euros més a
l’obra, en aquest cas a través del
Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC). La resta la
pagaran l’Ajuntament i els veïns en
una proporció que es calcularà de
manera que el que paguin els particulars afectats per cadascuna de
les tres fases del programa sigui

A

És previst que les obres durin entre tres i quatre mesos

equitatiu, ja que el Pla de Barris inclou també la reforma del carrer
Sant Joan i rodalies, que es va fer
a la primera fase, i Bisbe Bernaus i
rodalies, que es farà en una tercera fase encara sense data.
Les obres duraran entre tres i
quatre mesos, i mentre es faci
l’obertura dels carrers, les supervisarà un arqueòleg per testimoniar,
si es donés el cas, l’aparició de restes arqueològiques. La millora contempla la renovació dels serveis bàsics de clavegueram, aigua, etc., i
tindrà com a conseqüència més vi-

sible el canvi del tipus de paviment.
En aquest cas, es col·locaran llambordes, en una línia similar a la que
es va fer als carrers Sant Joan i
Carnisseries, reformats en la primera fase del programa.
La primera fase del Pla de Barris es va enllestir a finals de 2011 i
va suposar la remodelació dels carrers Sant Joan i Carnisseries, amb
un cost de 215.861 euros. La tercera fase, que correspon al carrer
Bisbe Bernaus, és la que té un
pressupost més elevat i encara no
s’ha concretat quan es farà.
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Saurí - Radioestesista

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

NOTICIARI

Polígon per assecar farratge
TASHIA

na empresa encarregada de
segar, assecar i emmagatzemar farratges va utilitzar
a principis de maig un carrer del
polígon per fer assecar el farratge
que havia segat d’una finca de
Marcovau propietat d’un particular
d’Artesa de Segre. L’inicdent va
provocar fortes queixes per part
d’algunes de les empreses de la
zona, que van recordar que aquest
no és l’ús que s’ha de fer d’un espai públic com són els carrers del
polígon industrial.
L’alcalde, Mingo Sabanés, va
confirmar que l’empresa no havia
sol·licitat en cap moment permís a
l’Ajuntament i també va lamentar
que hagués estès el farratge als
carrers. El farratge era, concretament, herba de pastura, i la quantitat acumulada al carrer del polígon
era tan important com per impedir
l’accés a algunes de les naus. De
totes maneres, Sabanés va concretar que els propietaris de les naus
a les quals no es podia accedir no
es van queixar, sinó que van ser
altres empreses de l’entorn. L’alcalde, però, va insistir que l’Ajuntament no tolerarà activitats d’aquest
tipus al polígon, i que ja s’havia
posat en contacte amb l’empresa.

U

El farratge va transformar per uns dies l’aspecte del polígon

la

Palanca 11

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@terra.es

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

BALDOMAR

Cursa a Baldomar
om a inici d’activitats de l’entitat recentment creada Associació Esportiva de
Baldomar, i per tal de donar-se conèixer, es va planificar una cursa/
caminada destinada tant als associats d’aquesta nova entitat, com a
aquelles persones que no ho són.
Així, el passat dia 27 d’abril, estava previst realitzar una cursa /
caminada a Baldomar. Però el
temps fou qui manà i va ploure durant tot el matí, fet que comportà
que s’hagués d’endarrerir dues
hores la sortida. La pluja també provocà que l’assistència, que en un
principi i segons les inscripcions
fetes havia de ser de 30 participants, fos menor i en total hi va
haver, entre corredors i caminants,
15 persones.
Tot i així, els pocs que la van
decidir fer, van realitzar un recorregut d’11 quilòmetres. Se sortí de
Baldomar cap a Planers, fins arribar a la Carretera de la Masia. Des
d’allà s’anà cap a Alòs de Balaguer
i es retornà a Baldomar.
Esquivant els trams de fang i
aguantant la pluja, que a voltes
semblava que també volia participar-hi activament, en acabar tots

C

A dalt, alguns dels valents que van desafiar la pluja i, a baix, el posterior dinar de germanor

els participants i altres convilatans,
fins arribar a un total de 20
persones, ho van celebrar amb un
bon dinar al Casal del poble.
Malgrat el mal temps, l’organit-

zació va quedar contenta de la primera sortida realitzada per l’associació i en celebrarà moltes més.
EMD Baldomar
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Canvis al Lokal VdM i Santes Creus
l cap de setmana del 13 i 14
d’abril, el jovent de la Vall de
Meià es va trobar per fer
unes remodelacions al Lokal. S’havia de construir un escenari (pels
concerts de la festa de Santes
Creus), arreglar el lavabo de baix
per posar-lo en funcionament i es
volia pintar i deixar relluent l’edifici.
També es van pintar les parets interiors, algunes amb pintura de pissarra com la sala del ping-pong per
així, per exemple, poder-hi apuntar resultats, competicions, etc.
Ningú estava obligat a ser-hi i les
ajudes anaven i venien segons la
disponibilitat del jovent, però ens
vam reunir un bon grapat de persones i entre tots vam fer possible
que el Lokal quedés més bonic del
que ja era.
Després de moltes hores de feina i esforços, la feina estava acabada. Contents pels resultats, esperàvem impacients que tot el jovent de la Vall de Meià i d’altres indrets, pogués contemplar i gaudir
d’aquesta feina tan ben feta i que
els actes programats al Lokal per
la festa de Santes Creus entre d’altres, fossin un èxit.
Pel que fa a la festa de Santes
Creus, celebrada els dies 4 i 5 de
maig a Vilanova de Meià, va ser una
gran festa que va començar el divendres a la nit amb una acústica
de José Merino al Lokal, fet que va
servir per escalfar motors de cara
a dissabte, dia en què la pluja va
impedir estrenar el nou escenari pel
qual havíem estat treballant, però
tot i aquesta mala passada, el jovent vam poder fer una gran festa
a dins del Lokal, on la sala del pingpong estava plena de gent i la principal, encara més. En definitiva, la
festa va agradar a tothom i va tenir
una gran arribada a la gent que
va poder gaudir-ne al màxim. Des
d’aquí, volem agrair a tots els
grups de música que havien de
tocar dissabte el gran esforç que
van fer per tocar sí o sí, tot i la
pluja! Ja que van muntar i desmun-

E
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Els treballs de refoma i millora del local de joves

El joc del Catxo, tradició recuperada i amb molta acceptació

tar tres vegades. Merci!
El diumenge tocava pujar a l’ermita de Meià. Quan jo vaig pujar,
que deurien ser aproximadament
les 14:30, em vaig quedar impressionat del gran número de cotxes i
gent que hi havia aquest any.
El dia acompanyava i la gent de
la Vall de Meià tenia ganes de passar-s’ho bé. Per part del Lokal, es
va fer el Catxo, una activitat recuperada per aquest jovent de la Vall
de Meià que sempre té ganes de

fer coses. La gent agraeix molt que
es torni a fer aquesta activitat. A
més, permet un petit benefici que,
més tard, es destina al Lokal, ja sigui per comprar material (pintura,
tot tipus de material fungible, ja sigui de treball o de neteja, gots, etc)
o per reinvertir en actes (musicals,
socials, etc).

Text: Ivan Balagueró Masanés
Fotos: Joves del Lokal VdM

MUNICIPIS

‘La marinada sempre arriba’
l periodista i escriptor Lluís
Foix visitarà Vilanova de
Meià el 8 de juny amb motiu de la presentació del seu darrer
llibre, titulat La marinada sempre
arriba. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de l’Ajuntament a les 18.30
i comptarà amb la presència de
l’autor i de Roldán Martínez, que
s’encarregarà de presentar-lo.
Lluís Foix va néixer a Rocafort de
Vallbona, a l’Urgell, l’any 1943, i a
la seva darrera novel·la fa un recorregut pels records de la infància narrant detalls de la vida quotidiana de la postguerra a través de
diferents històries. Foix és tertulià
en diversos mitjans i escriu a La
Vanguardia, diari que va dirigir i pel
qual va ser corresponsal a
Washington.

E

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca
Fusteria Carles Pellicer
-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

609 765 146
973 400 715

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

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
c/ Antoni Maria Claret, 37

25730 ARTESA DE SEGRE
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Romiatge de Cubells a Salgar

La festa va acabar amb un esmorzar popular

n centenar de persones van
participar el dia de sant Marc
a la tradicional festa que
consisteix en anar caminant processionalment i en silenci a visitar
la Mare de Déu de Salgar en el seu
santuari situat a vuit quilòmetres de

U

Cubells. L’alcalde, Josep Regué, i
altres membres del consistori,
acompanyats de desenes de ciutadans, van complir amb el vot. Un
cop al santuari, els membres de
l’Ajuntament es van descalçar i van
anar fins a l’interior de la capella,

on es va celebrar una missa. Quan
s’acaba, els membres del consistori poden tornar a calçar-se, parlar i continuar la festa amb els veïns. La festa va finalitzar amb un
esmorzar popular de panets beneïts. “Un any més el poble de Cubells compleix com fa des de temps
immemorials, amb el Romiatge a la
Mare de Déu de Salgar, qui diu la
història que va salvar al nostre
municipi de la terrible epidèmia que
estava afectant greument a la població” va explica Regué.
Per acabar la festa, els ciutadans
que vulguin, degut a la dificultat del
terreny, pugen al cim de la gran
roca que voreja el santuari i veneren la primitiva imatge de la Mare
de Déu de Salgar.

Cubells pavimenta carrers
Ajuntament de Cubells va
començar a l’abril a pavimentar els carrers Costa
del Jou, Corralota, Costa, Obach,
Embassador i Safareig. Aquesta
obra s’emmarca dins del pla de
millora d’infraestructures i seguretat vial i preveu la rehabilitació i
pavimentació dels carrers del municipi. L’alcalde de Cubells, Josep
Regué, va explicar que “era neces-

L’

sari reconstruir i pavimentar els
carrers del municipi per a permetre
una millor circulació de vehicles, tot
millorant el seu drenatge i renovant
també la senyalització viària. També és millorarà la seguretat vial i
s’adequaran diversos passos de
vianants”, va afegir. El cost d’aquesta quarta fase és de quasi 200.000
euros.
Un dels carrers on s’han fet millores

Jornada sobre sistemes de reg a Cubells
na setantena de persones
van participar a la sessió informativa sobre transformació de sistemes de reg organitzada
pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural que va tenir lloc a l’ajuntament de Cubells el
10 de maig.
En aquesta jornada, els ponents
van explicar al regant i al futur regant els aspectes vinculats amb les
eines d’acompanyament i assessorament integral en el procés de

U

Desenes de regants van acudir a la xerrada

16 la Palanca

transformació de secà a regadiu,
així com del preu del dret d’us d’aigua, per tal que els propietaris amb
parcel·les en aquest sector puguin
prendre les decisions més escaients
en el procés de transformació.
Durant la sessió, també es van
explicar les línies de finançament
del cost de transformació i els ajuts
per les instal·lacions d’interior de
parcel·la.
Ajuntament de Cubells

LA NOGUERA
Borsa d’habitatge
El Consell Comarcal ha signat un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per ampliar els serveis de la borsa d’Habitatge de la comarca. Els nous
serveis són la intermediació entre propietaris i llogaters perquè les dues parts optin a un lloguer segur i
amb garanties, la tramitació d’ajuts al lloguer i l’assessorament sobre els contractes d’arrendaments. El servei es accessible a tothom.
Balanç Àgape 2012
El Projecte Àgape, Aliments solidaris de la Noguera
ha fet públics els resultats de l’any passat. Va atendre
510 famílies, va emetre 1.577 vals i va lliurar un total
de 87.000 quilos d’aliments, que provenen de la Unió
Europea, el Banc dels Aliments i de donacions d’empreses i particulars, entitats i associacions de la comarca.
Potabilitzadora de Butsènit
El 28 d’abril es va inaugurar oficialment la
potabilitzadora de Butsènit d’Urgell. Segons el responsable de l’empresa constructora, s’han millorat els tres
embassaments ja existents i s’ha construït una estació de tractament d’aigua potable i un dipòsit de reserva de 500 metres cúbics per poder subministrar el
veïnat. L’estació té capacitat per tractar 20 metres cúbics per hora.

Es pretén així que la gent gran pugui participar activament en la societat sense patir discriminació i gaudint
d’una qualitat de vida bona i independent.
Trobada de campaners
Os de Balaguer va acollir a finals d’abril la tradicional
Trobada de Campaners, que aquest any ha celebrat
la seva vint-i-sisena edició. Prop d’una setantena de
campaners van mostrar les seves habilitats davant
d’uns 2.000 espectadors, en la que és una de les reunions més importants en aquesta especialitat. Els campaners van venir de Catalunya, Burgos, València i
Cantàbria. Els tocs que es van poder sentir van ser
des dels que anunciaven mal temps fins als repics de
festes de diferents indrets, de morts, de naixements o
d’avís d’incendi.

Natació sincronitzada a Balaguer
El curs 2011-2012 es va iniciar a les instal·lacions del
Club Esportiu Vedruna de Balaguer la natació sincronitzada com a activitat extraescolar. Poc a poc s’ha
anat enriquint i atraient més participants, amb edats
compreses entre els 5 i els 16 anys. Sota la tutela de
la monitora Irene Rosell, es vol començar a competir
oficialment de cara el curs vinent.

Homenatge als soldats de la Guerra Civil
El 12 d’abril es van homenatjar els 300 militars de la
Guerra Civil espanyola, republicans i nacionals, que
estan enterrats al cementiri del monestir de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes. L’acte, l’onzè Memorial, es va organitzar com a símbol de reconciliació
i de pau, en el marc de la memòria històrica.
Promovent l’envelliment actiu
Com a continuació de les activitats de promoció de
l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i dins del Pla d’Inclusió Social (PLIS), el Consell comarcal ha editat el
llibre digital 12 suggeriments per promoure l’envelliment actiu. En aquest llibre s’hi recullen suggeriments
i recursos en clau d’humor per bandejar els prejudicis, estereotips i tabús d’aquest sector de la societat.

Fira Net
Montgai va acollir el 28 d’abril la cinquena edició de la
fira d’artesania Fira Net, dedicada al món saboner.
Aquesta edició va rebre la visita de la pluja, però no
ha prohibit que aquesta fira s’hagi convertit en un punt
de referència.
Anna M. Vilanova
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Jaume Pedrós, sacerdot de vocació
a néixer a Artesa el 1943. El
seu pare era baster. Avui
ocupa un càrrec de responsabilitat al Bisbat de Lleida. Amb
la recent elecció del Papa
Francesc, el tema religiós ha saltat
a les primeres pàgines dels mitjans.
Des de la nostra revista ens hem
volgut fer ressò d’un tema actual.

V

Quins són els records de la seva
vida a Artesa?
Els meus primers records em porten al col·legi de les Monges. I entre elles recordo sobretot la Germana Dolors i la Germana Rosa. Més
tard vaig anar a l’escola pública, i
en recordo dos mestres: el Sr.
Infante i, sobretot, el Sr. Figueres.
Amb aquest últim la relació va continuar fins i tot després de deixar
l’escola. Eren mestres “d’aquells
d’abans”, mestres dins i fora de les
aules, exemplars, almenys en els
paràmetres d’aquell temps. I eren
alhora profundament religiosos, almenys el Sr. Figueres.
Com va començar la seva vocació?
La meva entrada al seminari la recordo molt bé. Estàvem jugant a

pilota a la carretera de Ponts. Llavors, quan sentíem un cotxe teníem temps d’agafar la pilota, apartar-nos i seguir jugant. Doncs bé,
es van reunir mossèn Lluís
Domènech, el rector d’Artesa, els
meus pares i un germà del meu
pare que era frare caputxí. Van baixar i em van dir: “Hem pensat que
pots anar al seminari a estudiar.
Lògicament, al Seminari s’estudiava per capellà. A mi m’agradava
molt estudiar i em va semblar molt
bé. Els primers anys tenia un sentiment d’enyorament, que en relacionar-me i en conèixer nous companys vaig anar superant. Evidentment, al llarg dels cursos i a mesura que et vas fent gran (vaig entrar-

hi amb menys de 10 anys) vas reflexionant sobre si tens vocació de
sacerdot, i amb l’ajuda dels superiors del seminari vas fent clara l’opció pel sacerdoci, fins que el Bisbe
t’ordena i tens molt clar que pots
ser apte per a les tasques pastorals. Aquest és el moment de fer el
vot de castedat i d’iniciar el camí
cap al sacerdoci. Cal recordar que
en aquells anys no anàvem a casa
ni per Nadal ni per Pasqua. Entràvem a primers d’octubre i sortíem
a finals de juny. En aquell temps,
Artesa pertanyia al Bisbat de Lleida.
A les hores de dinar i sopar no podíem parlar, els dissabtes hi havia
un seminarista que llegia els diaris
i ens en feia un resum. Aquest càrrec corresponia als alumnes de
quart curs de teologia. Quan jo vaig
arribar a aquest curs, els podia llegir i assabentar-me dels resultats
del futbol. També recordo ser molts
anys l’encarregat de la biblioteca
del seminari.
Quines són ara les seves funcions a l’Església de Lleida?
Sóc president del Capítol Catedralici, el president de tots el canonges. A més, sóc l’encarregat de la

ES VEN FINCA
A MONTSONÍS DE 5.000 m2
ESTÀ SITUADA A 300 m DEL NUCLI
I TÉ BONES VISTES
S’HI POT FER HORT I BARBACOA
TEL. 654681641
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part pastoral de la catedral i, alhora, el rector de la Catedral. A més,
sóc rector de la parròquia de Sant
Pere, al carrer Major. Als dos llocs
m’ajuden companys sacerdots.
També sóc rector del Seminari, tot
i que els seminaristes fan els estudis a Barcelona. Una altra tasca
que tinc és la formació del clergat,
que és com dir la responsabilitat de
la formació intel·lectual i espiritual
dels sacerdots. Aquí compto amb
un equip per a preparar jornades
d’estudi, exercicis espirituals, recessos, jornades diocesanes, etc.
A més, dono classes sobre la Bíblia
i d’ecumenisme. Durant gairebé
trenta anys vaig ser professor de
religió a l’Escola de Magisteri.
Com estan les vocacions al seminari de Lleida?

Les vocacions ara són molt poques,
hi ha un seminarista de les Borges
i un altre diaca colombià. Pel que
fa als capellans, el gran problema
actual és que els capellans tenim
una mitjana d’edat de 70 anys. Això
vol dir que de capellans joves en
tenim molt pocs. Vénen sacerdots
d’altres països, però crec que la solució no és aquesta, caldria trobar vocacions de gent nascuda aquí.
Quines són les possibles causes
de la manca de vocacions?
El gran problema és la manca de
compromís per tota la vida. Potser
això també explica la el que passa
en tants matrimonis, que funcionen
molt bé durant uns anys, però que
molts no arriben a ser per sempre.
Estic segur que si es pogués ser
capellà per uns anys n’hi hauria

molts més. Això té relació amb el
tema de la vida cristiana. Si no tenim joves cristians (i en tenim molt
pocs), com podem pensar que els
joves vulguin comprometre tota la
seva vida al servei de l’Església?
També n’és una causa el descrèdit
d’aquesta Església. Si no resulta
atractiva, com podem esperar que
el jovent s’hi vulgui dedicar de per
vida? I potser hi pot influir el tema
del celibat, de no poder-se casar.
Però no crec que aquesta sigui la
causa principal.
Com va anar l’elecció del nou
Papa? Què li sembla?
És molt poc el que en sabem, ja
que està rodejat de molt secret.
Crec, tanmateix, que la sensació de
molts sacerdots i de la majoria de
cristians és de satisfacció. Veiem
un Papa que trenca motllos, un
Papa que surt de la línia tradicional. Em refereixo a fets concrets,
no a la doctrina, que bàsicament
serà sempre la mateixa, perquè no
depèn del Papa que hi hagi sinó
que deriva del que va dir Jesucrist.
I el seu ensenyament no ha variat,
el Papa no el pot canviar.
Creu que hi haurà en el futur algun trencament en la línia de
l’Església?
No crec que hi hagi grans canvis
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doctrinals, encara que cal distingir
entre la doctrina i la forma de presentar-la. Es tracta de separar allò
que no representa cap problema
teològic d’allò que sí que ho pot
representar. Pensem en el tema del
celibat, que es podria abolir en qualsevol moment: no representa cap
problema teològic. És diferent del
tema d’ordenació de les dones:
només cal pensar que no hi ha hagut mai cap ordenació d’una dona
ni en l’església catòlica ni en l’ortodoxa. Però sobretot, l’Església ha
de canviar en la manera de presentar l’Evangeli i fer-ho des d’una actitud de proximitat amb la gent,
d’acollida, d’oferir el missatge evangèlic sense imposar-lo, de viure de
forma més clara en l’austeritat, en
l’atenció als més pobres i humils,
d’escoltar els grans problemes que
té la gent d’avui dia. És a dir, presentar-nos com una servidora dels
més necessitats i no com a dominadora. Aquí és on hi ha, em sembla a mi, una gran possibilitat de
canvi. Només cal pensar en Càritas
i en la seva valoració social. Penso
que és per aquí per on ha d’anar
l’Església de Jesucrist.
Per acabar, com es veu, des de
fora, tot el tema del Vaticà? Cap
on hauria d’anar?
Crec que el Vaticà s’hauria de sim-

plificar. Hauria de donar una imatge més clara de servei a tots els
cristians del món, i no d’un poder
que està per damunt dels bisbes.
Aquesta és la sensació que es té
des de fora. En aquest sentit, cal
avançar moltíssim més per tal que
es vegi que l’Església la porten tots
els bisbes del món, amb el seu cap
que és el Papa de Roma, però que
aquest no és l’únic que decideix. Hi
ha d’haver una gran comunió dels

bisbes amb el Papa i d’aquest amb
els bisbes. Haurien de decidir-ho tot
de mutu acord. Això no trauria autoritat al Papa, seria exercir-la de
forma col·legiada, ja que Déu va
confiar l’Església a tots els apòstols, dels quals en són successors
els bisbes, i no només a Pere, succeït pel Papa. Hi hauria una direcció
molt més oberta als bisbes del món.
Bartomeu Jové i Serra
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de maig
ADULTS
El tango de la guardia vieja.
Arturo Pérez-Reverte. Ed.
Santillana Ediciones Generales,
S.L
Una parella de joves atractius, aclaparats per passions urgents com la
vida, es mira als ulls en ballar un
tango encara no escrit, al saló silenciós i desert d’un transatlàntic
que navega a la nit. Traçant sense
saber-ho, en moure’s abraçats, la
rúbrica d’un món irreal on les llums
fatigades comencen a apagar-se
per sempre.
August. John Williams. Ed. Edicions 62, S.A.
Any 44 aC, Juli Cèsar és assassinat. Quan en el testament adopta i
nomena hereu universal el seu nebot Octavi, la vida d’aquest jove estudiant de divuit anys canvia per
sempre. Envoltat d’homes que lluiten aferrissadament pel poder Ciceró, Brut, Cassi, Marc Antoni-,
el noi ha de modelar i enfortir el seu
caràcter per imposar-se a totes les
maquinacions.

Plans de futur. Màrius Serra. Ed.
Raval Edicions SLU, Proa.
És una novel·la sobre l’esperança.
Recrea lliurement el peculiar entorn
familiar del matemàtic figuerenc
Ferran Sunyer, tetraplègic i autodidacta, que va assolir projecció internacional malgrat les seves limitacions físiques i els entrebancs de
la universitat franquista.

Barcelona pam a pam. Alexandre
Cirici. Per no perdre el peu. Itziar
González Virós. Ed. Comanegra.
Es tracta d’una capsa que conté la
reedició del llibre Barcelona pam a
pam d’Alexandre Cirici, amb els
continguts gràfics restaurats, i el llibre annex Per no perdre peu, on
Itziar González Virós apunta les
notes d’actualització del primer.

Si te abrazo, no tengas miedo.
Fulvio Ervas. Ed. Editorial Seix
Barral, S.A.
Llibre de narrativa estrangera que
explica la història del viatge que va
transformar la vida d’un pare i el seu
fill, una història real de moltíssima
força que emociona qui el llegeix i
el contagia optimisme, humanitat i
empatia.

INFANTIL
Una mona de Pasqua plena de
sorpreses. Pilarín Bayés. Ed.
Eumo Editorial.
A en Pau i la Laia els han convidat
a passar el cap de setmana de Pasqua a la muntanya. Tindran temps
de tot: de fer una cursa en motos
d’aigua al riu, de buscar els ous que
han amagat les gallines, d’ajudar a
preparar una mona de xocolata...
Però la sorpresa més gran, els espera al bosc.

Córrer o morir. Kilian Jornet. Ed.
Ara Llibres SCCL.
Besa la glòria o mor en l’intent. Perdre és morir, guanyar és sentir. La
lluita és el que diferencia una victòria, un vencedor. Un fora de sèrie.
Un heroi. Una persona extraordinària. Kilian Jornet és d’actual campió
mundial de skyrunning, una de les
proves físiques més dures del planeta. Ha pujat i baixat el Kilimanjaro
més ràpidament que qualsevol altra persona a tot el món. Ha fulminat tots els rècord mundials en cada
repte que s’ha proposat: la Ultra-Trail
del Mont-Blanc, la Transpirenaica, la
volta al llac Tahoe ... Córrer o morir
és el diari d’un guanyador, una filosofia de vida, una lliçó exemplar per
a tots nosaltres.

Activitats
Exposició de llibres de Joana Raspall
Aquest any 2013 ha estat declarat l’any de la Joana Raspall, amb motiu del centenari de
la poetessa el proper 1 de juliol. És una de les principals figures de la literatura infantil i
juvenil en català. Trobareu un recull de la seva obra i la seva biografia al primer pis de la
biblioteca.
Reunió del Club de Lectura de la Biblioteca
Dimecres, 19 de juny, a les 9 de la nit.
Si esteu interessats a participar-hi, passeu per la biblioteca i us informarem.
PREMI DE NARRATIVA BREU - Entrega de premis
Diumenge, 9 de juny a la 1 del migdia, Àrea d’Activitats de la biblioteca.
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El meu primer atles d’animals.
Geronimo Stilton. Ed. Estrella Polar.
Explorar el món és sempre una
aventura per conèixer! Aquesta
vegada ens convida a volar amb
ell per descobrir... Els animals de
tot el món! Viatjarem, continent a
continent, per conèixer els animals més fascinants que habiten
el planeta. Descobrirem les criatures animals més ferotges de la
sabana africana, les bestioles
més exòtiques de les selves americanes, les feres que viuen al

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA
continent asiàtic, els animals més
misteriosos i sorprenents del fons
marí i... Molt més!

Perduts el dia de carnestoltes.
Pilarín Bayés. Ed. Eumo Editorial.
Aquest any, per carnestoltes, en
Pau i la Laia participen en un concurs de disfresses amb tota una
colla de nens i nenes. Han escollit anar vestits de personatges
medievals: a en Pau li ha tocat fer
de reina i la Laia serà un cavaller
que ha de lluitar amb l’espasa.
Però els nervis , l’emoció, els esdeveniments i per voler fer-ho
molt bé els jugaran una mala passada...

NOVA ADREÇA
Biblioteca Joan Maluquer
i Viladot
Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural,
entrada carrer València, 1
25730 ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://bibliotecaartesadesegre.
blogspot.com
Horari
Tardes de dilluns a divendres de
16.00 a 20.00 h.
Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

IN MEMORIAM

Agraïment
Des d’aquí volem agrair molt sincerament les mostres de condol i d’afecte rebudes pel recent traspàs de
la nostra mare i àvia, Antònia. I en especial a la Júlia, per haver cuidat els pares fins al final.
També volem expressar la nostra gratitud al personal del CAP d’Artesa de Segre per ajudar-nos en
aquests moments difícils.
Família Vila-Mas

PER QUÈ DIEM...

... es queda a la lluna de València?
s diu quan algú no pot tirar
endavant un projecte o un
desig. És una dita coneguda per tota la Mediterrània i, possiblement, té un origen mariner. Es
diu que, potser, el terme “lluna” es
refereix a la forma del golf de València o de Sant Vicenç, que té forma de mitja lluna, en el qual era difícil navegar i algunes naus s’hi “quedaven”, és a dir, que hi naufragaven.
Una altra versió es refereix a un
hostal que hi havia prop de la ciutat de València, fora muralles, anomenat “La lluna”, en el qual s’havien de quedar a dormir els viatgers
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que arribaven quan les portes de
la ciutat estaven ja tancades.
També hi ha qui diu que la lluna
no era un hostal, sinó una plaça en
forma de mitja lluna davant el portal dels Serrans, on hom havia de
quedar-se al ras en espera que
s’obrissin les portes de la ciutat el
matí següent.
D’altres fonts donen, encara, una
darrera raó: vora la ciutat de València hi ha una platja en forma de
mitja lluna, coneguda popularment
com “la lluna”. Quan va tenir lloc la
conquesta de la ciutat pel rei Jaume
I, els sarraïns fugitius sembla ser

que van concentrar-se en aquesta
platja per a embarcar cap a l’Àfrica
des d’allí. Però no tenien prou naus
per a encabir-hi tothom i molts van
haver de quedar-s’hi tot esperant
que tornessin les naus a recollir-los
en un segon viatge. Però mai no
van arribar al seu país: un nombrós
estol de cristians fanàtics es van
presentar a la platja i els van matar
a tots.
Força versions per a una sola
dita.. Podeu triar la més us plagui.

Albert Vidal
la
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Sant Jordi impregna Artesa de cultura
a diada de Sant Jordi es va
viure aquest any de manera especialment intensa al
municipi d’Artesa. Els actes es van
estendre molt més enllà del dia 23
d’abril, tant els dies anteriors com
els posteriors, i van comptar amb
la participació i col·laboració de diferents entitats locals. El centre
neuràlgic va ser la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, tot i que també
n’hi va haver en altres ubicacions.
La primera va tenir lloc el divendres 19 d’abril, la xerrada “Parlar
sense mossegar-se la llengua” a
càrrec del polític i escriptor Ramon
Camats, que també va presentar el
seu llibre Buscant les pessigolles.
Un altre acte previ va ser la presentació de l’obra del poeta de
Baldomar Francesc Porta la nit del
22 d’abril, vigília de Sant Jordi,
emmarcada en les revetlles que es
van celebrar en diverses biblioteques catalanes (vegeu desglossament). També hi van participar
rapsodes del Grup de Teatre
d’Artesa.
El dia de Sant Jordi, l’ambient de
la festa es va respirar des de bon
matí, amb parades de roses i llibres.
A la carretera, per exemple, els
alumnes de l’Institut Els Planells
venien roses i alguns establiments
locals, per un dia, van traslladar els
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llibres dels prestatges al
carrer per convertir-los
en protagonistes. A la
Biblioteca, els infants de
la llar El Bressol van
gaudir d’una edició especial de l’hora del conte.
A la tarda, el gruix
dels actes anava dedicat al públic infantil,
amb
tallers
de
manualitats a la plaça
de l’Ajuntament organitzats pel consistori amb
la col·laboració de diverses entitats. Acompanyats pel bon temps,
els infants i joves van realitzar activitats relacionades amb la llegenda
de Sant Jordi, com ara
pintar dibuixos o fer
punts de llibre, i la rosa,
també amb punts de llibre i postals. A més, els Les roses i els llibres van sortir al carrer
més petits i els adults
van gaudir de l’espai del Biblioparc, catalanes a càrrec dels rapsodes
amb llibres i revistes per a totes les de Foradada.
edats. Aquest any era el sisè que
L’endemà, 24 d’abril, els més
s’oferia aquesta activitat a la pla- petits van poder tornar a fer
ça de l’Ajuntament. A la nit, va te- manualitats, en concret punts de llinir lloc una altra proposta per al bre, a la Biblioteca. Hi van passar
públic adult, la lectura poètica de més d’una vintena d’infants, més
l’obra de poetesses i escriptores que en els anys anteriors. Les acti-

Els més petits van gaudir de tallers a la plaça de l’Ajuntament, el dia 23, i l’endemà, a la biblioteca
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vitats a la Biblioteca van tenir com
a colofó una altra edició de l’hora
del conte el dia 25 d’abril, ja en horari habitual, a la tarda.
Després de la intensa setmana
d’activitats de Sant Jordi, la directora de la Biblioteca, Josefina Solans, va destacar la bona resposta
de públic, especialment en les activitats que es van fer en horari nocturn, que van tenir més de vint assistents de mitjana cadascuna. La
lectura poètica, tot i coincidir amb
el partit de futbol del Barça, va arribar a la trentena de persones. “Fer
venir gent costa molt”, va destacar,
“i cal tenir en compte que hi havia
activitats populars, com els tallers
de punts de llibre, però també altres molt específiques, com les xerrades”, va afegir.
Per tot plegat, la directora va
avançar que tot i l’enrenou que ha
suposat aquest any la setmana de
Sant Jordi, perquè va tenir lloc quan
encara s’estaven “refent” de la inauguració, la intenció és repetir un
programa d’intensitat similar de
cara a l’any vinent.
El punt final de les activitats de

Les activitats culturals es van estendre més enllà del dia 23

Sant Jordi va ser el dissabte dia 27
a la sala d’actes de la Cooperativa
amb una proposta organitzada per
una altra de les entitats protagonistes del Sant Jordi, el Club de Lectures (CLAAC), que també havia
participat en l’organització de les
tres activitats nocturnes a la Biblioteca. En aquesta darrera proposta,

el to cultural es va combinar amb
el caire benèfic, ja que va consistir
en una gala amb la participació de
l’Orfeó, els rapsodes de Foradada,
Noel Colom i Anton Not, que van
combinar música i literatura (més
informació al proper número de La
Palanca). Es van recaptar 388,50
euros per a Càrites.

La Biblioteca se suma a les revetlles
JM ESPINAL

La Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot d’Artesa va ser una de les
121 biblioteques catalanes que van
participar a la primera revetlla de
Sant Jordi. D’aquestes 121 biblioteques, només 18, entre elles
l’artesenca, pertanyien a la demarcació de Lleida. La iniciativa, impulsada des del Departament de Cultura de la Generalitat, consistia a
organitzar activitats relacionades
amb la cultura i, especialment, amb
el món del llibre i la lectura, el dia
22 d’abril a la nit.
A banda de l’activitat en si, la revetlla consistia també a obrir les
instal·lacions més enllà de l’horari
habitual, en horari nocturn. Entre
les activitats organitzades arreu del
país hi havia gran varietat de propostes, des d’activitats i tallers infantils fins a conta-contes, lectures

Artesa es va sumar a la revetlla de Sant Jordi de les biblioteques catalanes

o presentació de novetats literàries. També hi va haver biblioteques
que van oferir recitals poètics, concerts, conferències, presentacions
de llibres i, fins i tot, projeccions de
cinema. L’objectiu era obrir les biblioteques catalanes als seus usu-

aris en una vetllada tan especial pel
sector com és la de Sant Jordi.
En el cas d’Artesa, l’activitat escollida va ser la presentació de
l’obra del poeta de Baldomar
Francesc Porta (més informació a
la pàgina 27).
la
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Actes del CLAac per Sant Jordi (I)
Dels dies 19 al 27 d’abril s’ha celebrat tot un seguit d’actes dins de la Setmana Cultural i del
Llibre co-organitzada pel Club de Lectures Artesenc Associació Cultural (CLAac) i la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
l dia 19, en Ramon Camats
i Guàrdia, ben conegut dels
nostres socis per haver participat en la conferencia Ètica i Política el passat novembre, va oferir-nos una vibrant defensa del llenguatge “políticament incorrecte” i de
la ironia com a eina per sobreviure
als “personajillos” que ens han dut
a la crisi on som ara. Aquesta ironia és la que impera en el recull
d’articles que formen el seu llibre
Buscant les pessigolles i que dóna
forma a la revista satírica La Quera de la qual n’és redactor. L’acte
tingué lloc en l’acollidora Sala d’Actes de la Biblioteca davant d’una
vintena d’afortunats assistents.
El dia 22, en Francesc Porta i
Rubió de Baldomar va fer la primera presentació en públic de la seva
obra poètica acompanyat per M.
Dolors Palet i Joan Roca, ambdós
socis de l’entitat, que llegiren algun
dels seus poemes. L’autor es va
revelar com una veu potent (“Ara”)
i diversa en temes i formes. Amb
un estil compacte, sec com la nostra terra, tallat com les nostres muntanyes, no desaprofita cap paraula
com ens han ensenyat que cal fer
amb el que és valuós, el que és
important o el que és escàs. L’autor va llegir ell mateix un bon grup
de poemes, explicant o donant referència d’algun d’ells perquè fos
més fàcil de seguir o d’entendre. La
lectura va anar seguida d’un breu
col·loqui amb el públic assistent. Els
aplaudiments finals foren càlids,
sincers i, sobretot, merescuts. Una
troballa, una veu per a ser escoltada. L’acte es realitza a la Sala d’actes de la Biblioteca davant d’una
trentena d’admirats assistents.
El dia 23, Sant Jordi, la Sala d’actes de la Biblioteca s’omplí de veus
de dona, recitant o llegint poemes i
paraules de dones en l’anomenada “Lectura Poètica. Poetesses i
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escriptores catalanes”. Sis dones i
un home recitaren i llegiren durant
una hora i mitja l’obra de Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig, Mercè
Rodoreda o Carme Castellarnau,
entre d’altres. Elles van ser Carme
Barril, Rosa Domingo, Carmen Díaz,
Emma Estrada, Marta Mases i Dolors Palet, i ell, Joan Roca. La lectura ja havia estat representada a la
veïna vila de Foradada el passat dia
internacional de la Dona. La selecció permet veure l’evolució en el
temps dels temes i estils. Res a
veure la temàtica de les autores del
segle XIX amb les desimboltes
veus actuals. El grup de rapsodes
de Foradada ha estat el millor, en
conjunt, dels rapsodes d’aquesta
setmana assolint, en alguns moments, cotes admirables. L’acte es

realitzà a la Sala d’actes de la Biblioteca davant 40 extasiats assistents.
No volem acabar aquest primer
article sense deixar d’agrair a la
Biblioteca d’Artesa en general i a
les dues bibliotecàries, Josefina
Solans i Josefina Paris, en particular, la seva implicació en l’organització d’aquests actes. Agraïments
que volem fer extensius a M. Dolors Palet i Joan Roca i a tots els
rapsodes que hi han intervingut.
Així mateix, volem agrair la presencia del Sr. Alcalde Mingo Sabanés
i, per suposat, a tot el públic la seva
assistència.
Continuarà.
Josep M. Espinal i Aubet
Secretari CLAac

la
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Operació Sagrada Família
21 d´abril, 9 del matí
Punt de trobada: carrer Les Monges, davant les Escoles Velles
Damunt de dos autocars s’enfila
una munió de gent enfervorida
Destinació: Barcelona, Sagrada
Família
Objectiu: visita guiada al temple
i concert a la cripta a les cinc de
la tarda
Resultat de l´experiment: èxit
aclaparador, rialles contingudes
i cares de satisfacció
a sabreu que aquest curs
musical, l’Orfeó Artesenc es
troba sota els efectes de la
“quarantena”, i aquesta terrible patologia ens ha tingut condemnats a
un isolament que ens ha costat Déu
i ajuda de suportar. Confinats com
estàvem per la prescripció mèdica
de no abandonar territori artesenc
fins que no estiguéssim suficientment restablerts de l’ensurt d’haver
fet quaranta anys, tan bon punt l’escrupolós facultatiu ens concedí el
salconduit que havia de lliurar-nos
del setge, vam decidir que calia celebrar-ho fent una escapada a l’alçada de la llibertat recuperada.
Posant fil a l’agulla, immediata-
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L’orfeó va dur la seva música al temple barceloní

ment ens vam fixar l’objectiu: aconseguir la dispensa per cantar a la
Sagrada Família per tal de consagrar-nos, d’una vegada per totes,
com a cantaires amateurs, atès el
simbolisme de l’escenari en què
volíem presentar-nos. Al cap de
quatre dies, ja ho teníem tot lligat:
visita turística, dinar familiar i concert de celebració. Un paquet ex-

plosiu que en obrir-lo estàvem en
la pensa que la seva ona expansiva s’escampés pertot.
I sembla que féu el seu efecte,
perquè la crida a conquerir territori
aliè amb els nostres cants no va
poder ser més reeixida. Cantaires i
familiars, tots una pinya, aterràvem
a Barcelona amb la intenció de fixar en la nostra memòria cadascu-

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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na de les imatges que aquell dia
ens havia de regalar. I a fe que els
impactes visuals foren múltiples i
intensos ja des d’antuvi.
A mig matí, després d’accedir a
la basílica degudament acreditats,
ens plantàrem amb convicció tot
just darrere la porta de la Glòria
emparats per un enorme mural del
Parenostre que ens havia d’auxiliar cas de necessitar-ho ( “… vingui
a nosaltres el vostre Regne, … i no
permeteu que nosaltres caiguem,
… ans deslliureu-nos de qualsevol
mal”). L’allau de gent arribada d’arreu per contemplar la immensitat de
l’edifici arbori es va veure sorpresa, tanmateix, per la nostra improvisada ambientació musical. I més
d’un japonès amb els ulls oberts
com a plats, i val a dir que en aquest
cas la hilaritat que reflectia la seva
fesomia encara resultava més meritòria, va voler obsequiar-nos amb
un aplaudiment espontani.
En concloure el recorregut guiat, i encara impressionats per la
genialitat de l’arquitecte que havia
aconseguit bastir del no res el somni que fins a les acaballes de la
seva vida l’havia d´obsedir, ens
calia agafar forces i prendre embranzida per encarar amb fermesa
la darrera etapa de la nostra incur-

sió a la Sagrada Família. Així
doncs, havent acontentat el rau-rau
de la gana amb un dinar per a més
d’un massa generós, tan sols quedava satisfer la promesa feta a tots
aquells que havíem fet còmplices
del nostre afany per cantar en un
espai incomparable amb cap altre.
Arribada l’hora de la veritat, se
sentia la fressa de la gent descendint pels esglaons que els havien de
conduir a la cripta, on ja ens trobàvem tots els cantaires -ni un no hi va
faltar aquell dia!- fent unes quantes
ganyotes per tal de condicionar la veu
a les expectatives del que allí s’esperava que s’esdevingués. Puntualment, mirant d’emular la rigorositat i
solemnitat britàniques, a les cinc de
la tarda començà el concert.
Oferírem a la nodrida concurrència un seguit de peces escollides i de diferent caire. Un primer
bloc vam encetar-lo amb cançons
sorgides de la tradició popular. En
el segon vam decantar-nos per temàtiques més reivindicatives i és
ben cert que aquí ens hi vam esplaiar …D’un temps, d’un país i La
Sardana eterna retronaren amb
profusió com si ens hi anés la vida.
I per acabar, la cirereta que pretenia posar fi a la nostra actuació, la
ingràvida Moon River que ens vam

atrevir a taral·lalejar confosos entre el públic, fent-lo partícip de la
follia desfermada en tots nosaltres.
Ja fora del programa publicitat,
un parell de bisos de propina a la platea en agraïment a la seva entrega
i… A recollir la paradeta a corre-cuita, que el mossèn de la cripta movia
els braços amb insistència de feia
estona reclamant recuperar la seva
quota de protagonisme per a oficiar
la missa de les sis de la tarda.
Al carrer, altre cop una munió de
gent enfervorida i amb la sensació
d’haver complert l’objectiu fixat.
Abraçades entre els que trigarien
a retrobar-se, petons amb amics i
coneguts i tota la tropa novament
dalt els autocars refent el camí de
tornada cap a casa.
S’albira Artesa des de la llunyania passades les vuit del vespre, i
l’endemà cal tornar a la rutina. Però
l’excursió quedarà per sempre més
desada en un raconet privilegiat de
la nostra memòria col·lectiva.
Visca la Música en totes les seves múltiples expressions i la bonhomia que procura a tots aquells
que la fan possible!!!

Cantaires de l´Orfeó Artesenc
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Els animals d’Àfrica: els camells
Hem fet una pinzellada als gossos,
als gats, als quals hi anirem tornant
perquè formen part de la seva cultura, però, i els… Camells?
Per a veure’ls s’ha d’anar al desert, la qual cosa és un esforç i demana temps, però un cop hi arribes... Els veus. El primer que
veus és la senyal del camell.
Veus una senyal de carretera
que t’avisa que per allí et pot
sortir un camell i arruïnar-te el
viatge. És una senyal on hi ha
representat un camell, és molt
xula. La senyal, t’avisa de l’entrada de la zona desèrtica, si no
te n’havies donat compte encara. Allí no es veu ni aigua ni benzina, o sigui que cal anar preparat. Quant ets a Tunis, encara es veuen alguns pobles, però en
alguns llocs d’Algèria, no hi ha absolutament res, o sigui que si et vols
esbarallar, t’hauràs de posar en
desacord amb tu mateix.
Per fi, al cap d’una estona de
moure’t per la carretera amb els
senyals camellencs, els veus. Els
veus a lo lluny, com taques, com
arbres petits que es mouen. Van en
ramats, n’hi ha de bastant grans,
de ramats, i estan sense vigilar.
Aquests grans ramats, els seus
amos els tenen allí per a fer-los
munyir I treure’n llet. Evidentment,
és una llet sense garanties sanitàries. No l’he provada, no em pregunteu, no sé de què té gust. Una
vegada vaig veure uns nòmades
amb tendes que anaven amb camells i s’acostaven a la carretera a
vendre botelles de coca cola plenes d’un líquid blanc. La temptació

en un primer moment forta... (com
deia Oscar Wilde... S’aguanta tot
menys les temptacions) Però una
mica de reflexió... Llet sense controls munyida qui sap com amb
mans de dubtosa higiene sobre
cassoles amb menys higiene enca-

ra... Mmm... Doncs ara que en parlem, ja vau sentir que a Dubai ara
hi havia llet de camell pasteuritzada? Doncs, apa, si la voleu provar
aneu a Dubai i demaneu un cafè
amb llet de camell, a veure què tal.
Segons el fabricant, és una llet que
pot sentar molt bé, fins i tot als que
tenen problemes per a pair la llet
de vaca o de cabra, perquè té una
composició diferent. S’ha acabat
doncs la llet de soja, i també la mala
llet, a partir d’ara, llet de camell!
Potser li hauríem de donar als polítics d’aquesta llet, a veure si s’hi
ofeguen, com la Cleopatra, que s’hi
banyava, no?
Dins dels ramats, hi ha els papes i els petits. Fa gràcia veure com
tenen també les seves famílies i les
seves estructures socials, corrent
per tot arreu lliures, esquivant-los
per la carretera com d’altres ani-

mals que et pots trobar, com vaques o, sobretot, rucs. Però els camells són grans de debò. Els petits
passen fuents, aquests no els agafes. I la seva mare els acarona
tranquil·litzant-los, un cop han passat la perillosa carretera. Però alguns
d’aquests camells, els que s’escapen o es porten malament, els
lliguen. És una mica cruel, a mi
no m’agrada, però és molt comú.
Els lliguen la pota de davant amb
la de darrera, amb la qual cosa
ensopeguen i no poden córrer
tant, així els poden agafar en cas
de voler-se escapar. Ser camell
per a què et lliguin les potes!! Quines penques!
Els camells són bona distracció pels turistes, però no oblidaré mai que una vegada, a Algèria,
prop de Biskra, eren les 8 de la tarda i feia una calor que tombava, i
jo em vaig parar al costat dels camells que hi havia en un tancat.
Doncs ningú dels algerians que hi
havia allí em va fer cas, vaig fer les
fotos jo mateix, perquè suposo que
no s’ho creien: què coi vol aquest,
fotografiar els camells? Està boig!
Per això no vaig insistir, per si un
cas no els dono idees. Vaig fer les
meves fotos i vaig marxar.
Bé, si aneu de vacances en
aquests llocs o a les Canàries, i
pugeu a un camell, ja m’explicareu
l’experiència, a mi m’agradaria molt
fer-ho, però encara no he tingut
l’oportunitat de pujar-hi al damunt,...
A la propera. I a vosaltres també,
fins a la propera!
Joan Giribet

la

Palanca 31

UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

L’Univers
acosta el bon temps, l’estiu i les nits amb el cel estrellat. És una imatge força típica la de veure el jovent, potser els més petits, estirar-se a terra per contemplar la immensitat del
firmament. Però crec que l’Univers
desperta en tots fortes sensacions,
incògnites i preguntes que, amb el
temps, queden resoltes o apaivagades. Tot i així, sempre acaben
sortint més i més preguntes i ganes de seguir observant.
Actualment, tenim molts estris a
l’abast per conèixer i descobrir-lo,
per saber-ne més. Un gran científic i, també, gran persona, Carl
Sagan, va dir: “l’estudi de l’Univers
és un viatge per autodescobrir-nos”
i “som pols estel·lar que pensa en
les estrelles”.
Nosaltres procedim d’una llarg
procés d’evolució que va començar
allà, al cel, a les estrelles...
Potser, doncs, no és tan estrany
aquest sentiment cap a les estrelles, cap a l’Univers. Aquestes ganes de voler descobrir, de voler
saber-ne més.
El primer pas comença per aquí,
per observar-lo. Estirat a terra, assegut en una cadira, sol, amb
amics, amb parella, etc. Qualsevol

S’
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moment és bo per quedar-te bocabadat.
Recordo, fa un parell d’anys, ens
vam reunir part del jovent de
Vilanova de Meià; érem unes 15 o
20 persones estirades al camp de
futbol de les piscines. El silenci era
el rei d’aquella nit i l’únic focus de
llum eren les estrelles, no hi havia
lluna i el cel estava molt seré.
Tots contemplàvem el firmament
i, per dins nostre, se’ns passaven
un munt de pensaments. Després
d’una bona estona, el silenci es va

trencar i vam començar a parlar, a
preguntar i divagar.
La immensitat i bellesa del Cosmos és increïble, és fascinant. Mai
s’acaba, mai n’hi ha prou, mai et
podries cansar d’admirar-lo. Canviant, infinit, brillant, llunyà...
De petits, molts hem volgut ser
astronautes i viatjar per l’espai. Per
què conformar-nos en, tan sols,
mirar?

Ivan Balagueró i Masanés

AMPA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

Escala en hi-fi
l diumenge 5 de maig a les
5 de la tarda es va realitzar
un escala en HI-FI al Cubtural, on van participar alumnes des
de P3 a sisè de primària de l’escola Els Planells, i que va ser organitzat per l’AMPA. Aquest és el quart
any consecutiu que es duu a terme. Les anteriors edicions es van
realitzar a la sala polivalent de l’Escola, però degut a què cada cop hi
participen més nens i nenes i hi ha
més públic, aquest any s’ha traslladat al nou Cubtural. En l’escala
en HI-FI vam poder escoltar 18 cançons de diferents estils musicals en
què els nens i nenes van ballar.
Aquests petits grans artistes ens
van fer gaudir i emocionar amb les
seves fantàstiques actuacions durant unes dues hores.
Tot aquest escala en HI-FI va ser
possible gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament, l’escola, l’institut,
l’estanc Cal Massana, el Josep
Manel Gil, el Raúl González i d’altres persones i institucions. També
volem donar gràcies a tots els nens
i nenes que any rere any actuen en

E

L’espectacle es va fer, per primer any, al Cubtural

l’escala en HI-FI i als pares i mares
que pacientment organitzen i gaudeixen dels assajos. Finalment,
volem donar les gràcies al públic
que va venir a veure les actuaci-

ons i a animar als nostres artistes.
A tothom, moltes gràcies i us esperem l’any vinent!!!
La Junta directiva de l’AMPA
de l’Escola Els Planells

LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Premi de Recerca
Jove a l’Institut
l dia 22 de març, l’Institut Els Planells va rebre un Premi de Recerca Jove (nous premis
CIRIT), que li va ser atorgat en reconeixement al seu foment de l’esperit científic del jovent.
Aquest premi li va ser concedit al centre arran de
la presentació del Treball de Recerca de l’alumna
Mariona Bernaus Jovell titulat “La vaga, un instrument de lluita?”, tutoritzat per la professora del
centre Dolors Vidal Bertran.
Institut Els Planells

E

Matricula’t al CFGM de gestió administrativa de l’INS Els Planells
A l’INS Els Planells d’Artesa de Segre t’oferim la possibilitat de formar-te com a Tècnic Auxiliar Administratiu. Pots
adaptar els teus estudis a les teves necessitats matriculant-te de tot el curs o realitzant unitats formatives del teu
interès i obtenint un certificat d’aquestes. Informa-te’n trucant al telèfon 973.40.23.27 o venint a l’Institut.
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes

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

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28

Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

VIDA SOCIAL

Primera Comunió
FOTO JOAN-PROMOVÍDEO

Des de finals d’abril, però sobretot durant la primera quinzena de maig, diferents nens i nenes han fet la seva
Primera Comunió.
A les fotos podem veure aquells que la van fer el cap de setmana de l’11 i 12 de maig a l’església de
l’Assumpció d’Artesa: dia 11, Gerard Algué Font, Erika Belchi Lapeña, Ares Buñol Perelló, Maria Gilabert
Gutiérrez, Ricard Lladós Cos, Alba Martínez Alamillo i Arnau Vidal París; dia 12, Maria Alsina Villa, Maria
Eduarda C. S. Leao, Gemma Salud Coma i Xenia Solé Ribó.
Que sapiguem, també han fet la comunió: Laia Boliart Pons (28 d’abril a Lluçars), Montserrat Xue Vidal
Macià (11 de maig al santuari de Salgar) i Serni Batalla Santacreu (15 de maig a Marcovau).
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PARTITS POLÍTICS

Les nostres recomanacions

A

quest mes us informarem
d’algunes cosetes que es
podrien millorar en el nostre

poble.
En primer lloc, seria interessant
que amb certa regularitat s’anessin
comprovant que les instal·lacions
destinades a la mainada, sobretot a
la plaça del Ajuntament, on hi ha la
major afluència, estiguessin en condicions. Hem vist que almenys un
dels balancins té els suports per agafar-se trencats des de fa molts dies.
Això pot comportar que algun dels
nostres infants prengui mal, fet que
cal evitar sempre.
En segon lloc, ja des de fa molts
anys, la vorera del tram del carrer
Balmes entre la carretera i el carrer
de Les Monges està totalment impracticable per cotxets infantils i vehicles per minusvàlids. No creiem
que representi una despesa molt
gran passar-hi per sobre una capa

36 la Palanca

de ciment i allisar-ho per adequar-lo
mínimament. Ja sabem que aquell
tram esta pendent d’unes obres, però
aquesta petita reforma temporal ajudaria a fer més transitable aquell tram
tant per vianants com pels vehicles,
mentre esperem que arribin les enyorades obres.
En tercer lloc, en la placeta que hi
ha damunt del carrer Jesús
Santacreu amb la cruïlla del carrer
Mare de Déu de Salgar havien posat
molt encertadament un parc lúdic per
la gent gran que vàrem comprovar
que se’n feia ús. Ara, de sobte, el
parc ha desaparegut i s’ha convertit
en un abocador de runes. Ens agradaria saber si això és una mesura
eventual o serà definitiva.
I com a última recomanació, encara que ho haguem dit altres cops,
cal repetir que és vergonyós el que
passa al nostre poble els diumenges
al matí amb els aparcaments als vol-

tants de la zona del mercat. La circulació és totalment caòtica perquè
no hi ha una vigilància en l’estacionament dels vehicles i per tant dificulta moltíssim la fluïdesa del trànsit. Tenim constància que hi hagut
algun cop que fins i tot l’ambulància
ha tingut problemes alhora de sortir
per fer un servei urgent per culpa
d’aquesta situació. Ja sabem que ficar ordre no esta ben vist, però l’obligació d’un bon governant es prendre
les mesures correctes pel bé de tots,
agradi o no.
Desitjaríem que des del Consistori es
tinguessin en compte les nostres recomanacions, que al cap i la fi repercutirien en el bé de tots.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

ESPORTS

Bàsquet infantil d’alt nivell
l passat 28 d’abril es va disputar, al pavelló d’esports
d’Artesa de Segre, un partit
de bàsquet d’alt nivell, encara que fos
de categories formatives. En aquest
partit es van enfrontar el Força Lleida
i el Regal Barça B (nascuts l’any
2000), corresponent a l’última jornada de la categoria Infantil Masculí A1,
i se’l va endur el Lleida després d’un
partit força renyit.
En aquest partit, per part del
Lleida, jugava el Xavier Martí,
d’Artesa i exjugador del CENG i, naturalment, l’afició local es va bolcar
completament en animar el Lleida, fet
que segurament va acabar
contribuint en gran mesura en decantar la balança a favor dels lleidatans.
Durant tot el partit, els dos equips
van anar molt igualats en el marcador, però això va servir perquè l’afició
present al pavelló d’Artesa (val a dir
que estava ple de gom a gom), no
deixés de gaudir del bàsquet de bon
nivell. Ambdós equips van oferir un
gran nivell de joc durant els 43 minuts (si, 43, ja que es va haver de
disputar una pròrroga per resoldre
l’enfrontament), i això es pot veure
amb el resultat del partit, on el Lleida
va anotar 80 punts i el Barça, 74,
quan els equips venien amb una puntuació mitjana de 56 i 58 punts respectivament. Paral·lelament a aquest
alt nivell de joc, cal destacar que el
Xavier Martí va disputar, també, un
molt bon partit, i com a base va saber dirigir molt bé el seu equip quan
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Els lleidatans es van acabar enduent la victòria

va ser a pista.
El partit va arribar als últims instants amb el Barça per sobre en el
marcador, concretament amb una
diferència de 3 punts pels visitants,
però una cistella de 3 del Lleida a
falta de 5 segons per finalitzar el
temps de joc reglamentari va aconseguir empatar el matx i, després de
que el Barcelona fallés l’últim intent,
dur-lo a la pròrroga.
Durant els 3 minuts que va durar
la pròrroga, el Lleida va demostrar
tenir molta més sang freda que el
Barça i, jugant amb molt més cap i
aprofitant les opcions que va tenir, va
aconseguir col·locar-se 6 punts per
sobre en acabar el matx.
Cal destacar el gran ambient que

es va viure al pavelló d’Artesa, on una
afició molt juvenil, formada sobretot
per jugadors de la base del CENG,
no va deixar d’animar en cap moment
el Lleida, i va col·laborar en la victòria del Lleida davant el Barça per 80
a 74 punts, després d’una pròrroga
que va posar la cirereta en un partit
ja per si espectacular.
No volem acabar sense donar les
gràcies a les entitats col·laboradores
en l’esdeveniment esportiu: Mobles
Ros, Olis Macià, CENG, Ajuntament
d’Artesa de Segre, Penya Barça
d’Artesa de Segre, Tashia, Cooperativa d’Artesa de Segre, Bar del Pavelló i Na’disseny. Moltes gràcies a
tots.
CENG

El III Campus EFA són unes estades esportives de futbol que es realitzen a Artesa de Segre, on l’eix de l’event
és utilitzar el futbol com a eina principal per fomentar els
valors de l’esforç, el companyerisme, el respecte, la constància, l’empatia... Així com, els propis de l’esmentat esport.
Aquest Campus està organitzat per l’Escola de Futbol
d’Artesa de Segre i coordinat pels jugadors locals Miki
Massana i Roger Giribet que tenen un ampli historial en
l’àmbit futbolístic del panorama Català.
Us hi esperem!
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ESPORTS

Partits del CE Artesa
BALAGUER B 0 - ARTESA 3
ALINEACIÓ: Ruben, Purre (Alvaro), Felix (Vallès), Javi,
Rossi, Macià, Aleix, Nacho, Pros, Codina, Ropero
Segona victòria consecutiva dels artesencs en un partit
que es va decidir a la segona part. La primera part va
ser de control visitant, sense que el Balaguer B arribés a la porteria i amb un penal que l’Artesa no va
saber aprofitar. 0-0 al descans. A la represa, l’Artesa
va començar a tenir ocasions però el resultat seguia
sent el mateix, fins que al minut 65, els locals es van
quedar amb un home menys. A partir d’aquí els atacs
dels artesencs van ser constants i es van traduir en
gols, 2 de Pros i l’últim, d’Aleix. Bon partit de l’Artesa
que li permetia sumar els 3 punts i assentar-se en una
zona tranquil·la a la classificació.
ARTESA 1 - GUISSONA 1
ALINEACIÓ: Tito, Vallès (Isaac), Bota, Javi, Alvaro,
Macià, Codina, Pla, Nacho, Pros, Ropero
Repartiment de punts en un partit que va tenir una
part dominada per cada equip. La primera va ser totalment de domini local, sobretot els primers 20 minuts, amb un gran joc dels artesencs, que es van
avançar amb un gol de Ropero. Tot seguit, l’Artesa
va tenir més oportunitats per sentenciar el partit però
tants errors van tenir un preu car, ja que el Guissona
va aconseguir empatar després d’aprofitar un refús
d’una gran parada de Tito. S’arribava 1-1 al descans. A la segona part, el Guissona dominava més
el joc i tenia les oportunitats davant d’un Artesa que
semblava una mica adormit. Quan faltaven 15 minuts, però, el Guissona es va quedar amb un home
menys, fet que va provocar que s’intercanviessin els
papers. L’Artesa ho va intentar fins al final i va disposar de més d’una ocasió per guanyar, però la pilota no va voler entrar.
MOLLERUSSA 5 - ARTESA 0
ALINEACIÓ: Ruben, Isaac (Sam), Vallès (Alvaro), Javi,
Bota, Macià, Pros, Codina, Eric, Nacho, Marcel
Derrota dolorosa dels artesencs al camp del 3r classificat en un partit marcat per la gran eficàcia golejadora
del davanter del Mollerussa Vendrell, que va firmar un
“hat-trick” i, a la vegada, és el “pichichi” de la categoria. La primera part començava igualada i l’Artesa va
tenir la primera oportunitat per avançar-se en el marcador després d’una gran jugada col·lectiva que, incomprensiblement, no va arribar a ser gol. El
Mollerussa, però, no va perdonar, i poc després marcava el primer. Els locals s’anaven apoderant del joc i
cap al final de la primera part, aconseguien 2 gols més
que ficaven el 3-0 en el marcador quan només s’havien disputat 45 minuts de joc. A la represa, les coses
empitjoraven i als 2 minuts, el Mollerussa feia el 4rt,
38 la Palanca

fet que ensorrava encara més els ànims artesencs. A
partir d’aquí, els locals van treure el peu de l’accelerador i l’Artesa ho va aprofitar per generar ocasions, però
la pilota continuava sense entrar. Semblava molt excessiu el resultat respecte el que s’estava veient en
el partit, ja que els visitants es mereixien almenys
un gol. A pocs minuts del final, el Mollerussa feia el
5-0 definitiu.
ARTESA 0 - AGRAMUNT 4
ALINEACIÓ: Tito, Sam, Isaac (Kennedy), Bota, Macià
(Ropero), Javi, Pros, Codina, Eric, Marcel (Alvaro),
Nacho
La prèvia va ser un homenatge al seguidor artesenc
Genís Carbonell, més conegut pels aficionats com a
Lokito, que va realitzar la sacada d’honor de l’encontre. El partit començava amb els 2 equips ben posicionats al camp i disposant ambdós d’oportunitats per
marcar, però els porters o la manca de punteria ho
evitaven. Als 30 minuts, els visitants s’avançaven gràcies a una jugada d’estratègia precedida d’una falta
inexistent. L’arbitratge semblava no molt favorable als
locals. Poc després, el partit es va suspendre uns 10
minuts perquè l’àrbitre va interpretar que els aficionats havien tirat una pilota que havia sortit del camp a
un dels liniers de forma violenta, fet totalment inexistent, la qual cosa va ocasionar la presencia de seguretat en la zona del jutge de línia. Es reprenia el joc i
s’arribava amb 0-1 al descans. Tot just començar la
segona part, l’Artesa es quedava amb un home menys
per l’expulsió d’Eric, que havia protestat un clar cop
de colze en una disputa de pilota que l’àrbitre no va
voler veure. A partir d’aquí, domini total de l’Agramunt,
que va aconseguir 3 gols més aprofitant la superioritat
numèrica. 0-4 final i derrota dolorosa, encara més sent
un derbi.

ESPORTS

Artesa – Montserrat 2013
l passat 4 de maig, després
d’intensos dies de pluja, es
va fer la tradicional sortida
en BTT d’Artesa a Montserrat. El
CUDOS, el mai més ben dit Centre
Unió D’esports Obligats i Soferts,
com cada any organitza amb èxit
aquesta sortida (almenys ja són 18
o 19 anys d’experiència).
Una cinquantena..., d’això, “obligats i soferts”, ens vam concentrar
a les 6 del matí per sortir cap a la
muntanya emblemàtica, tot just
abans de sortir el sol. Pedalar mentre neix el dia és tota una experiència, i més si et custodia per darrera
el Castellot, per davant tens la il·lusió del camí i a la vora, bons companys de viatge.
I així vam anar tirant cap a Seró, Claret i castell de les Sitges. A Guissona
vam esmorzar, i allà alguns ciclistes
més s’incorporaren i també el grup
de logística: voluntariosos cotxes
escombra i de subministrament .
De Guissona cap a Sant Guim de
la Plana, Sant Martí de Sesgueioles
i per fi, Els Prats de Rei. Vam dinar,
com sempre, al Mas del Tronc, gau-
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dint de l’amable
hospitalitat del Guillem. I a les 16.30
“santornem-hi” que
no ha estat res. Passem la serra de Rubió
sota els gegants molins, i ja amb espectaculars vistes de
Montserrat, iniciem la
travessa en direcció a
Castellfollit del Boix.
Aquí el paisatge canvia, és més mediterrani, més pins... Vam
passar vora Sant Foto de família del grup de ciclistes
Pau de la Guàrdia,
l’últim avituallament, i després de la nostres terres (timó, romaní, ginessuperfoto de rigor, iniciem l’últim tram ta, roselles, pi,...)...
L´organització, acurada i estricta
cap a la Massana, i d’aquí, per carretera, directes al Monestir (una mica (no es va perdre ningú!). Agraïm des
durs aquests 10 últims quilòmetres! d’aquí a tots, estrategues, logístics,
El trajecte... Gairebé sense inci- guies,... I també als mateixos ciclisdències... Afortunadament...: Dos tes el bon funcionament de tot.
“pinxassos” i alguna rostada en al- Una festa de colors i primavera, pitjant rodada a rodada la nostra terra,
gun esbarzer...!
Paisatge impressionant, verd in- tot plegat una bona experiència!!!
tens (és clar... la pluja precedida...),
C.U.D.O.S
sol, llum neta, olors vibrants de les

Ferran Solé Pijuan, un campió d’escacs
n artesenc de 10 anys està
destacant en un esport gairebé desconegut per la majoria, els escacs. Molta gent hi sap
jugar, però pocs el practiquen. En
Ferran Solé Pijuan, en canvi, fa
anys que competeix i, a més d’agradar-li, els escacs l’obliguen a estudiar fora del seu horari escolar. Avui,
als jugadors, Internet els ofereix un
ampli ventall de coneixements i de
possibilitats de superació.
Està inscrit a la Federació Catalana d’Escacs amb el Club Escacs
Lleida, i actualment té un ELO apreciable de 1872 punts. L’ELO el donen la mitjana de victòries que
aconsegueix en les competicions i
el fet de participar en el màxim de
campionats i aconseguir bones

U

classificacions.
Darrerament,
ha competit a
Vallfogona de
Balaguer, en partides ràpides, i a
Bellpuig, a més
dels campionats
locals del C.E.
Lleida.
El 23 de març
es va disputar el
Campionat de
Catalunya de 8 a
El Ferran, en una de les últimes competicions
18 anys a La Pineda de Salou. Era un Torneig a 9 Aquesta merescuda i treballada
rondes i el Ferran va guanyar 6 classificació li dóna dret a entrar dipartides i va fer 3 taules. Dels 93 rectament al Campionat d’Espanya,
participants en la categoria de sub que es celebrarà el proper juliol a
12, va quedar en segona posició. Salobreña (Granada).
la
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FA 25 ANYS

Maig de 1988
i s’ha de destacar alguna
cosa en la revista d’aquest
mes és l’èxit de la participació de l’Institut d’Artesa al concurs
de TV3 “El joc del dissabte”, que
ocupa les pàgines centrals i que el
mes anterior va ser motiu per a la
portada.
PORTADA. Tot i que no hi ha cap
referència al mercat en tota la revista, tant la portada com la contraportada recullen imatges de les
parades al carrer Bisbe Bernaus.
Això sí, a la contraportada un peu
de foto de cinc línies aclareix que
no es vol “entrar ni sortir en la polèmica de si ens convé el mercat al
diumenge o no”.
EDITORIAL. Amb el títol La moguda, l’article no es refereix a cap
tipus de festa sinó al moviment propi de la campanya electoral (Eleccions al Parlament). S’hi fa un repàs dels diferents actes i es comenta anècdotes dels participants. Destaca la presència a Artesa de dos
líders polítics de l’Estat: d’Alianza
Popular, Hernández Mancha, i del
CDS, l’expresident del Govern central, Adolfo Suárez.
APLECS DE MAIG. Aquesta secció consta de tres parts. En les dues
primeres, Jordi Retell fa referència
als aplecs de Bon Repòs (segona
Pasqua) i de Refet (1 de maig) respectivament. En la tercera, Mn.
Marquilles ens parla de la trobada
de 80 majorales, procedents de 40
pobles de la zona i davant la patrona de la Baronia de Rialb, la Mare
de Déu de la Pluja, per tal de celebrar l’Any Marià i l’obertura de la
carretera Gualter-Folquer al mateix
temps.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Aquest mes la secció
ens ofereix dos temes. Primer, Nissaga mèdica ens parla del cirurgià
Antoni Trueta i Puigredon, nascut
a Artesa el 1763 i rebesavi de cèlebre Josep Trueta i Raspall. D’altra
banda, Conferència es refereix a la
xerrada de Ferran Sánchez Agustí, durant la Setmana Cultural del
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Club de Lectures,
sobre les repercussions de la
Constitució de
Cadis a la comarca d’Artesa a
mitjan del segle
XIX.
COMARCA.
Des de Foradada,
Jaume
Armengol centra
el seu article en la
visita del primer
president del
Consell Comarcal
de la Noguera,
Josep Borràs, al
municipi i en la
participació de
Foradada a la
Fira de Balaguer
amb diferents
productes artesans: cadires de
bova, objectes de
vímet, conserves,
licors, mel... Al final, ens obsequia
amb alguns refranys, un dels quals esperem que
es compleixi, ateses les pluges
d’enguany: “Maig humit fa el pagès
ric”.
CAMP. En l’article La crisi del
bestiar porcí, P. Serra ens parla dels
principals motius d’aquesta crisi, de
les mobilitzacions del sector i de
les mesures necessàries per a resoldre-la, entre elles la de declarar l’Estat espanyol com a zona
lliure de la pesta porcina africana.
ENSENYAMENT. Neus Baiget –
si no m’equivoco, la directora de
l’Institut d’Artesa en aquella època–
escriu A l’Institut fem teatre, article
on exposa les interioritats del desenvolupament d’aquesta activitat i
reflexiona sobre la seua integració
al currículum.
ARTESA A TV3. Les pàgines
centrals són per a El joc del dissabte. Segurament no hi va haver no-

tícia més important aquell mes, en
què l’Institut de FP d’Artesa va competir amb Solsona i... va guanyar!
L’article, redactat per l’Institut, explica anècdotes sobre allò que no
es va veure per TV3 el 21 de maig
i agraeix la gran col·laboració de la
gent, entitats i institucions de totes
les poblacions de la rodalia que van
fer possible guanyar mig milió de
ptes., quantitat que l’Institut invertiria en equipaments i també per a
cobrir part de les despeses de l’esdeveniment.
ASSOCIACIONS. En l’article La
Penya Barça d’Artesa, Bartomeu
Jové fa un repàs de les activitats
que realitzà l’entitat des de la seua
fundació, el 1985. El president del
moment és Josep M. Llorens, al
qual podeu veure en la foto que
reproduïm, al costat del polèmic
futbolista Schuster.
CULTURA. La Biblioteca informa

FA 25 ANYS
serveix aquest mes per saber la
quantitat de revistes, inclosa La
Palanca, que es poden consultar a
la biblioteca, a més dels diaris Avui,
El País, La Mañana i Segre. En total, unes 40 publicacions.
DE LA VELLA ARTESA. La nostra petita història: les Escoles, de
F. Solé, és un emotiu article on l’autora ens parla de les seues vivències i ens exposa la seua opinió
respecte a l’edifici que avui es coneix com a “Escoles Velles”. És
curiós que quan es van estrenar,
als anys 20, la gent les coneixia
com a les “Escoles Noves”: “No és
d’estranyar que (...) fossin acollides
per la població infantil i també
l’adulta amb tant d’entusiasme i
admiració”.
CAMP. Es repeteix aquesta secció, ara amb l’article El foc i el pagès, a càrrec del Servei d’Extensió Agrària, el qual argumenta els
perills de la crema de marges i de
rostolls, i explica les mesures preventives en cas que sigui autoritzada.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. Entre els acords del Ple d’abril, destaquen la sol·licitud d’una subvenció
del 80% per a la construcció d’una
Miniresidència (24 places) per a
gent gran i l’aprovació dels padrons

d’impostos i taxes municipals. Per
altra banda, avancen les gestions
entre els municipis de la rodalia per
a la possible constitució d’una Agrupació de Defensa Forestal.
CULTURA. Els valors geològics
del Montsec per a l’estudi de l’extinció dels dinosaures és el llarg
títol de l’article que ens explica la
conferència que E. Sunyer Coma
va fer per Sant Jordi a la sala del
Club de Lectures, en què s’explicaren les investigacions a la Conca de Tremp sobre aquest tema.
RESULTATS DE LES ELECCIONS. En un requadre a final de pàgina, s’informa dels resultats de les
Eleccions al Parlament de
Catalunya a Artesa i als municipis
d’Alòs, Foradada i Vilanova. En
aquella època encara hi havia meses electorals a Alentorn, Baldomar
i Tudela. També és l’època en que
CiU arrasava, literalment, a les nostres contrades. De fet, coincideix
amb les majories absolutes del president Jordi Pujol.
HUMOR. Un altra pàgina sencera amb cinc acudits de Les converses d’en Quimet i Cosme, tres dels
quals són de política, segurament
pel moment electoral.
CONTRAPORTADA. Una instantània del fotògraf Sisquet, com

Ctra. d’Agramunt, 71

la de la portada, que ocupa gairebé tota la pàgina, ens mostra l’ambient del mercat al carrer Bisbe
Bernaus.

Ramon Giribet i Boneta

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291
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Mes d’abril
Ple ordinari (8 d’abril de 2013)
Absències: ERC: Jordi París
S’acorda, per unanimitat, aprovar,
amb desacord, l’acta de delimitació de la línia divisòria del terme
municipal d’aquest municipi amb el
municipi de Ponts, signada per les
respectives comissions de delimitació en data 9 d’octubre de 2012;
així com iniciar el procés d’alteració de la delimitació territorial dels
municipis d’Artesa de Segre i Ponts
en allò relatiu a la línia traçada per
les fites números 2 i 3 i proposant
la creació de les fites 2.2 i 2.3, per
tal de consensuar una línia de terme definitiva, especialment aquell
tram que traça pel lloc denominat
Torre del Cargol, per tal d’adaptarla a la realitat geogràfica i municipal del moment.
S’aprova, per unanimitat, l’expedient d’alienació de béns públics,
mitjançant subhasta pública, de les
parcel•les 22, 28 i 30, d’ús industrial, per un preu base de licitació de
119.800,84 euros, 122.662,39
euros i 74.485,85 euros respectivament.
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S’aprova, per unanimitat, adjudicar
a l’empresa Acsa Obras e
Infraestructuras, SA., el contracte
de les obres de Bàscula municipal,
cobriment del dipòsit, enllumenat
públic al carrer Calvari i millores a
l’església a Seró, per procediment
obert amb diversos criteris d’adjudicació, per l’import de 144.820,29
euros (119.686,19 euros més
25.134,10 euros d’IVA).

S’acorda, per unanimitat, aprovar
els padrons fiscals corresponents
a l’exercici 2013.
S’aprova, per unanimitat, la certificació número 6, per un import net
de 22.881,20 euros més 4.118,62
d’IVA del 21%, amb un import total

de 26.999,82 euros corresponent a
l’obra Xarxa de sanejament i adequació dels entorns de la carretera
d’Alentorn Fase II realitzada per
l’empresa Pomalos-Olsina, SL. Import pendent d’executar 37.471,33
euros més 6.774,84 euros d’IVA del
21%, amb un total de 44.216,17
euros.
S’acorda adquirir per un preu de
2.000 euros una porció de sòl de
21.560,81 m2 a segregar de la finca registral 6.618, propietat dels
Srs. Jorge Comelles Mas i
Inmaculada Eroles Gual, per a la
seva agrupació a la finca registral
9.907 de propietat municipal.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CIU)
Abstencions: 0 vots
S’aprova, per unanimitat, acceptar la subvenció del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya que ha concedit a
l’Ajuntament d’Artesa de Segre
amb destí a suportar el funcionament i despeses de personal docent de l’Escola Municipal de Música d’Artesa de Segre, per un im-
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port de 30.820,00 euros, corresponent al curs escolar 2011-2012
a raó de 230 euros per alumne i
curs, d’edat compresa entre 4 i 18
anys escolaritzat en l’Escola de
Música d’Artesa de Segre.

aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa.

S’acorda aprovar el reconeixement
dels crèdits núm. 1 del 2013 per un
import de 283.109,65 euros.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CIU)
Abstencions: 0 vots
S’acorda, per unanimitat, rebutjar
totalment l’avantprojecte de Llei de
l’Administració Local presentada
pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern espanyol perquè vulnera l’autonomia
local, les competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i és un intent
de recentralització del model d’administració local català, així com
instar al Govern de la Generalitat
a defensar fermament les competències que li atorga l’Estatut de
Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport explícit
de la Diputació de Lleida en totes

S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per procedir a les obres de l’obertura d’una escomesa en vorera per
a poder subministrar gas natural
canalitzat a l’immoble situat en el
carrer Eres, 43, d’Artesa de Segre.
- Per canviar peça coronament de
piscina trencada per llosa prefabricada, enllosat zona de dutxa, repàs
de rajoles interior piscina i rejuntat, i
repàs de sordes teulades i canaleres, de la finca situada en el carrer
Ausiàs March, 2, d’Artesa de Segre.
- Per a fer una rasa mitgera i solucionar problemes d’humitats amb la col·locació de tub de drenatge, impermeabilitzar paret i omplir amb grava,
de l’immoble situat en la carretera de
Tremp, 50, d’Artesa de Segre.
- Per enrajolar garatge, de l’immoble situat en el carrer Calvari, 27,
d’Artesa de Segre.

APROVACIONS FETES DURANT
EL MES D’ABRIL

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.

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 carrer al carrer Senill, 71
d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions d’ocupació de via pública:
- Bar Jorper’s, l’ocupació de la via
pública per un recinte de 3,00 x 2,00
m2, situat a la carretera d’Agramunt,
53, d’Artesa de Segre.
- Bar l’Escaleta, l’ocupació de la via
pública per dos recintes de 1,50 x
1,50 m 2, situats al carrer Bisbe
Bernaus, 19, d’Artesa de Segre.
S’aproven les relacions de factures,
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2013, que pugen la
quantitat de 225.094,26 euros.
INFORMES D’ALCALDIA
S’informa que ja han començat les
obres de la plaça Major.

Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà
a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dissabte 22 de juny
Artesa de Segre: divendres 21 de juny (només en
casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre
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ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

HUMOR

J. Galceran

Artesa organitza el concurs
“Nucli antic florit”
dins dels Pla de Barris

Alcalde: Senyora, el Pla de Barris d’Artesa promou
el guarniment dels “balcons”... no dels “nadons”!
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IMATGES D’AHIR

Artesa, temps incòmodes. 1940-1950 (V)

n aquesta secció hem publicat altres imatges de l’època d’aquest carrer, però
aquesta és inèdita. El carrer Obispo
Bernaus, com la resta del poble,
estava bastant desmarxat, encara
s’havia de pavimentar. A la casa de
ca l’Arnau, que després seria la
presó, encara hi havia runa al carrer, potser feien obres. Al balcó de
la dreta del Doctor Pallarès, no s’hi
veu barana. Es veu l’antiga casa de
cal Jan i l’església. Al fons s’hi veuen dues dones, a l’altura de la
botiga d’aviram i d’ous de la Bepa
del Carbasser i de les llaminadures de la Ma. Rosa del Portomeu.
En primer terme, la botiga del tendal, els regals del Cirilo Castellana, llavors alcalde, i un carter amb
uniforme i gorra. A mig carrer, sembla una bandera espanyola, la senyera estava prohibida.
El jovent, per esbarjo, es passejava en collades carretera amunt i
carretera avall, esperant l’hora del
cinema o del ball. També feien excursions els diumenges a les fonts,
a berenar. S’ho passaven bé, primer preparant tot el fato i les begudes, i la setmana després, comentant les anècdotes. Els dies de cada
dia les noies anaven a cosir, s’hi
feien la roba, cantaven cançons i
la cap de cosidor, la modista, feia

E
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els patrons dels vestits, que es copiava dels models de les revistes
franceses de l’època.
Hi havia la Font Nova, que també se’n deia la Font del Senill, a un
quilòmetre del poble, on a l’estiu les
noies hi anaven al plegar, cap al
vespre, a buscar càntirs d’aigua. De
vegades s’hi deixava caure algun
xicot i, entre broma i broma, en podia sortir un festeig. Què n’era de
fresca aquella aigua! Això sí, els
diumenges, al davant de tothom,
les noies amb les noies i els nois
amb els nois. Fins i tot al Coliseum,
l’únic cinema, s’asseien separats.
Quan una parella anava junta al cinema, és que la cosa anava molt
en sèrio.
Hi havia dues sessions: una a les
tres de la tarda, pels fabricants i la
canalla, i una altra pel jovent i la
gent gran a les 8 del vespre. El programa sempre era el mateix: una
“espanyolada”, el NO-DO (que no
se’l saltava ningú) i una d’americana. Hi havia un acudit de l’època
que deia: es troben en sopar de
gala el Gary Cooper, la Rita
Hayworth i el Franco. En presentar-los, el Gary diu “jo treballo a la
Paramount”; la noia, “jo treballo a
la Columbia” i el Franco, “ah, pues
yo trabajo en el NO-DO”. I era veritat, tots tres eren protagonistes.

Els NO-DO eren òrgans de propaganda del règim, no eren massa
rigorosos amb la realitat del carrer
i tampoc ho eren amb la interpretació de la història. Eren anys en què
la població disposava de pocs llocs
de lleure. La misèria era generalitzada; els avals, les cues, el racionament, el mercat negre, etc., creaven una picaresca força curiosa.
El Bisbe de Tortosa va dir: “El ball
modern és un ultratge als sants, encara que s’encobreixi amb el nom
de revetlles, festes de gala, reunions de societat, etc.”. Una norma
deia: “La dona que sigui castigada
per adúltera, ho serà amb una pena
menor (de 6 mesos i un dia a 6
anys)”.
En aquells temps (1940-1943)
existia un pensament unidimensional i repressor. A les comissaries
o casernes es feien interrogatoris
severs a persones que no havien
fet res, sols perquè podien semblar
sospitoses o d’esquerres. Hi havia
censura als diaris, el cinema (les
estisores), la ràdio i els mitjans de
comunicació en general. També hi
havia censura en favor de les “bones costums”. Això permetia a les
capitals (a Artesa, no, eh!), que
l’acomodador del cinema, si ho creia pertinent, aturés la pel·lícula i
anunciés que tal noi i tal noia estaven mantenint una conducta immoral i que per aquest motiu se’ls feia
fora.
Des del començament, el règim
franquista s’havia posat fort en temes com l’educació i la moral. Com
no podia irrogar-se temes com
l’economia, ja que el país estava en
reconstrucció, es posava ferm en
temes socials. S’autodefinia com “el
vigía de Occidente”, o deia que era
“el defensor de la moral de
Occidente”. Era l’època de l’autarquia, d’allò que en deien el Nacional-Catolicismo, amb unes regles
de conducta molt severes que el
sistema procurava controlar.
Bartomeu Jové Serra

LA FOTO

Els nostres col·laboradors Josep Galceran i Pere Serra participen en una exposició sobre humor i premsa local fins al 22 de juny a la Biblioteca de Lleida. Els felicitem i us animem a visitar-la. Foto: M. Serret

