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Un Nadal a l’alçada
de les expectatives
L’Estat vol fer tornar
118.000 euros de la
subvenció del Centre
d’Entitats

Un Nadal a l’alçada de les expectatives

la

Palanca

Mentre ens recuperem de la ressaca
d’unes festes nadalenques que han donat prou de si, ens assabentem que l’Estat reclama 118.000 euros a l’Ajuntament
d’Artesa per les obres del Centre d’Entitats.
Aquesta notícia és un mal regal de Reis.
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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.

dia 31: Marcelino Novau i Gual (83 anys), natural d’Artesa
de Segre
Municipi de Vilanova de Meià

PENDENT DE PUBLICAR
Naixements:
dia 23: David Sala i Monguet, fill de Ramon i de Josefina

Municipi d’Artesa de Segre
Defunció del 15 de novembre:
Teresina Camps i Tarré (58 anys), natural d’Anya
Naixement del 23 de novembre:
Youssara Dahmani, filla d’Abderrahmane i de Yamina
DESEMBRE
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 7: Maria Galceran i Blanch (101 anys), natural d’Argentina

Defuncions:
dia 5: Josep Fortó i Jou (91 anys), natural de Lluçars

Actes que sabem que es faran
Del 28 de gener al 17 de febrer:
A l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
exposició Salvador Espriu: forma guardada
5 de febrer:
Festivitat de Santa Àgueda

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 6: Jana Salud i Sellart, filla de Josep M. i de M. Glòria
Matrimonis:
dia 14: Montserrat Farré i Serés (veïna de Vilves)
Lluís Domènech i Amadó (veí de Vilves)
dia 18: Abass Khan Ajab Khan (veí de Barcelona)
Maria Yeraldin Medina (veïna de Barcelona)
Defuncions:
dia 1: Josep Valls i Trepat (90 anys), natural de Baldomar
dia 21: Núria Vidal i Farré (80 anys), natural d’Artesa de
Segre
dia 22: Fernando Farré i Feixat (90 anys), natural d’Artesa
de Segre

6 de febrer:
Inici del Campionat sènior de futbol 7 (veure pàg. 43)
7 de febrer:
A les 20h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, recital poètic Escoltem: Espriuant
Espriu (veure pàg. 20)
12 de febrer:
A les 17:30h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, L’hora del conte
28 de febrer:
A les 20h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Xerrada-col·loqui amb Carme
Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya (veure pàg. 20)

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

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
3,3°
Temperatura màxima:
16,7° (dia 16)
Temperatura mínima:
-5,2° (dia 15)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
11,2 mm (dia 24)
Total precipitacions:
23,3 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
4 la Palanca

3
8 mm (dia 24)
18 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
3,3°
Temperatura màxima:
13° (dia 17)
Temperatura mínima:
-5° (dia 2)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
7,5 mm (dia 25)
Total precipitacions:
14,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
2,3°
Temperatura màxima:
13,4° (dia 17)
Temperatura mínima:
-7,5° (dia 2)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
5,9 mm (dia 24)
Total precipitacions:
14,3 mm
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2014, any del tricentenari
Hem encetat un nou any i ens adonem que el temps vola. Semblava que no feia tant, però ja han passat 7 anys des d’aquell
2007 en què rememoràvem la caiguda de Lleida, el 1707, davant les tropes borbòniques durant la Guerra de Successió.
El temps, ens agradi o no, passa inexorablement i ja hem arribat al 2014, l’any del tricentenari. I és que el proper 11 de setembre farà 300 anys de la caiguda de Barcelona, que no fou la
darrera en sucumbir però sí que representà el principi del final
d’aquella maleïda guerra.
Si per a bona part de nosaltres aquests 7 anys han corregut
de pressa, no deu ser pas així per als que ho han passat malament per motius de salut, per la feina, per alguna desgràcia familiar... Això mateix és el que els devia passar als catalans que els
va tocar viure aquell altre període de 7 anys de fa tres segles.
Immersos en una guerra, se’ls devien fer eterns.
El que va venir després potser no va ser tan tràgic, però sí
molt negatiu: la pèrdua de les institucions, la prohibició del català, el tancament de les universitats, la pèrdua de les llibertats, la
imposició de nous impostos de forma totalment arbitrària... És a
dir, vençuts, humiliats i ofegats.
De tot això se’n parlarà molt durant aquest 2014 i no aprofundirem en el tema. Aquest mes de gener ja s’ha donat el tret de
sortida als actes oficials organitzats des de la Generalitat, precisament a la ciutat de Lleida. En un article d’aquest mes llegireu
que a Seró també podrem gaudir d’un d’aquests actes.
El 2014, però, no serà només l’any del tricentenari. S’espera
que passin altres coses força transcendents. El tema estrella és
sens dubte el de la consulta sobre el futur del nostre país, sobretot ara que ja tenim data i pregunta (o preguntes). Tant si s’està a
favor de la independència com si no, les enquestes ens informen
que unes tres quartes parts de la població estan d’acord en ser
consultats. Davant d’això, trobem un Govern de l’Estat que no
afluixa gens ni mica. Us estranya? I no és perquè governi el PP.
Que no ha estat si fa no fa sempre així, també amb UCD i PSOE?
Per tant, res de nou. Per altra banda, Europa resta en silenci, o
gairebé. Normal! Com voleu que es mulli ningú sense saber què
volem fer els catalans?
Per altra banda, mentre l’Estat reclama diners a Artesa, diu
que començarem a sortir de la crisi. El problema és que probablement tardarem anys a notar-ho, almenys mentre no hi hagi
més llocs de treball. En definitiva, entre unes coses i altres es
presenta un panorama si més no interessant. I els preus s’apugen, inclòs el de La Palanca. Ja ens disculpareu, amables lectors, però és l’única manera que teníem de sobreviure. Gràcies
per la vostra fidelitat i que tingueu un bon any del tricentenari.

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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NOTICIARI

L’Estat reclama 118.000 euros d’una subvenció
l govern central, a través del
Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, reclama a l’Ajuntament d’Artesa que retorni una part de la subvenció que
va rebre en el marc del Plan E l’any
2009. En concret, el ministeri reclama 118.000 euros corresponents a
l’obra de reforma de l’antiga escola de les Monges, de la qual en va
sortir l’actual Centre d’Entitats. La
reclamació es basa en el fet que
l’empresa a la qual l’Ajuntament va
adjudicar l’obra va contractar els
serveis d’altres empreses o professionals per fer l’edifici, per la qual
cosa es considera que hi ha una
“anomalia”, segons el terme utilitzat pel mateix ministeri.
Segons ha explicat l’alcalde,
Mingo Sabanés, en conèixer la reclamació, l’equip de govern es va
posar en contacte amb els advocats municipals i van ser aquests
mateixos els qui van aconsellar presentar un recurs contenciós-administratiu.
Formalment, el requeriment es
va fer per la via d’una resolució del
Director General de Coordinació de

E

El Centre d’Entitats i la plaça de la Nació Catalana

Competències amb les Comunitats
Autònomes i els Entitats Locals del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del dia 15 de novembre, i és contra aquesta resolució
que s’ha acordat presentar recurs
contenciós-administratiu.
L’acord es va formalitzar al ple de
gener i es va prendre només amb
els vots a favor dels regidors d’ERC,
ja que els de CiU, a l’oposició, s’hi
van abstenir per fer palès el risc que
es corre de no guanyar el recurs.
Segons Sabanés, la reclamació
que fa l’Estat no està justificada.

L’alcalde recorda que el fet que una
empresa contracti els serveis d’especialistes per fer parts puntals de
l’obra “és un funcionament habitual en la majoria d’obres que impliquen diferents àmbits professionals” i remarca que “en cap cas es
tracta d’una irregularitat”. Finalment, considera que “118.000
euros són molts diners i crec que
ens hem de mullar”.
El centre d’entitats Les Monges
es va inaugurar el juny de l’any
2010 i el pressupost total va ser de
més de 600.000 euros.

Hora del conte

Sant Ramon a Seró

La planta baixa de la Biblioteca va quedar petita el 3
de gener amb l’espectacle El titella de roba, a càrrec
de la companyia Pengim Penjam. Era la darrera activitat infantil de les vacances de Nadal a la biblioteca.

Seró va celebrar el 7 de gener Sant Ramon de Penyafort.
Entre les activitats hi havia una missa en honor al patró,
que va servir per presentar les obres de millora a l’església, i també es va visitar l’Espai Transmissor.
la
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NOTICIARI

La Llar de jubilats estrena seu
a seu de la Llar de Jubilats
s’ha desplaçat des de la plaça de l’Ajuntament a l’antiga biblioteca. La nova ubicació vol
millorar els serveis respecte l’actual i, a més, el consistori s’estalvia
els 7.000 euros anuals que pagava de lloguer.
Per adaptar l’antiga biblioteca al
nou ús s’han redistribuït les sales,
de manera que ara hi ha un bar i
sala de jocs, una sala de ball i una
sala d’informàtica. Aquí s’hi han
d’instal·lar mitja dotzena d’ordinadors gràcies a un conveni amb “la
Caixa”. El local té un lavabo adaptat, s’ha repintat i enrajolat i s’hi ha
renovat la lampisteria i electricitat.
L’Ajuntament hi ha invertit un total

L

d’uns 10.000 euros.
L’alcalde, Mingo Sabanés, afirma que la inversió es recuperarà ràpid, ja que al
local de la plaça
s’havia de pagar
el lloguer i ara
no. Per altra banda, ha recordat
que la Llar de
Jubilats definitiva La nova seu és la que ocupava fins fa uns mesos la biblioteca
ja s’ha començat
però que l’obra està aturada a la adaptar aquest espai, que havia
carcassa, per falta de finançament, quedat buit des que es va trasllai es desconeix quan es podrà aca- dar la biblioteca al Cubtural”, ha
bar. “És per això que s’ha optat per explicat.

Disputa pels límits territorials amb Foradada
a Generalitat ha dictat una
resolució per establir els límits municipals en disputa
entre Artesa i Foradada que dóna
la raó a Foradada. La superfície
que canvia no arriba a una hectàrea i és un terreny de cultiu que,

L

fins la darrera delimitació territorial, feta fa uns quatre anys, corresponia a Artesa. No obstant, la nova
delimitació en situa una part a Foradada, i Artesa, a instàncies de la
propietària, hi va al·legar en contra. Ara s’ha resolt que una part del

terreny és de Foradada.
L’alcalde d’Artesa, Mingo
Sabanés, ha explicat que anteriorment el límit era una sèquia i que
ara, la línia s’ha traçat recta i una
part queda a Foradada. El terreny
és a la carretera de Montsonís.

Campanya de l’ANC

Hi haurà caramelles

El pas per Artesa de la campanya de l’ANC de recollida de vots per reclamar la celebració de la consulta, el
12 de gener, va recollir 300 signatures. Se sumen a
les 125 que ja s’havien recollit anteriorment. La campanya continua i tornaran més endavant.

El 18 de gener van començar a assajar les Caramelles, que tornaran a cantar per Pasqua després de
resoldre la manca de relleu a la junta i renovar-ne tots
els components. Assagen els dissabtes a les 20.30 i
encara s’hi pot apuntar tothom qui vulgui.

8 la Palanca

NOTICIARI

L’Espai Transmissor ja supera les 700 visites
Espai Transmissor de
Seró va rebre 501 visites
entre el 21 de setembre,
data en què van començar les visites ordinàries, i el 31 de desembre.
No obstant, si es tenen en compte
les visites durant les portes obertes
del cap de setmana d’obertura, la xifra es dispara fins a més de 700.
L’Ajuntament fa un balanç positiu d’aquests mesos, especialment
tenint en compte que encara no hi
ha en marxa tots els canals de difusió. Ramon Ignasi Canyelles, responsable de l’espai, indica que fins
ara la majoria dels canals de difusió han estat els sectors d’arqueologia i arquitectura, el boca-orella i
els mitjans de comunicació.
La majoria d’aquests 501 visitants són de les comarques de
Barcelona. Canyelles ho explica pel
fet que durant les portes obertes, i
fins i tot els mesos previs, les persones d’Artesa i rodalies ja van veure l’espai. Així, per ara el públic
majoritari és professional, dels sectors de l’arquitectura i l’arqueologia,
i directors de museus catalans.
També hi ha visites de particulars,
com ara turistes que s’allotgen en
establiments de l’entorn i que se’ls

L’

recomana visitar
l’espai.
Ara els objectius són fer la promoció i enllestir el
material educatiu
per oferir recursos
a les visites d’escolars el proper
curs. De fet, al
maig l’Escola Els
Planells ja hi anirà. A més, ja s’han Un moment de la inauguració de l’Espai, a l’octubre
començat a formar 12 informadors per fer l’atenció a les visites.
Cal destacar
que aquest any,
de juny a novembre i coincidint
amb la Biennal de
Venècia,
una
càmera de vídeo
mostrarà imatges
en directe de l’Espai al pavelló ca- La sala de les esteles, en una visita durant el dia d’obertura al públic
talà del certamen, ja que és un dels càmera que captura automàticatres edificis protagonistes del pro- ment dues instantànies diàries.
jecte escollit pel pavelló català. Després d’un any se seleccionaran
També amb motiu d’aquest esde- 365 imatges de l’edifici, una per
veniment, ja hi ha instal·lada una cada dia.

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
la
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BALDOMAR

Resolució provisional del PUOSC 2013-2017
l darrer dia del mes de desembre es va rebre la resolució inicial del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) pels anys 2013-2017. A
continuació, detallem els ajuts que
s’han concedit a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Baldomar.
Per una banda, en el marc del
Pla d’Inversions Local (PIL) de la
Diputació de Lleida, per a l’obra
“Visera i canals de la pista
poliesportiva” amb un pressupost
de 5.953’20 euros, s’ha aprovat un
ajut de 5.000 euros. L’anualitat prevista per a la realització d’aquesta
obra és 2014.
A més a més, per fer l’arranjament dels carrers Portal i Calvari,
s’ha concedit una altra ajuda. En
aquest cas, el pressupost de l’obra
és de 100.399’43 euros, i la subvenció atorgada és de 80.000
euros. Correspon a l’anualitat 2015.
Pla d’Arrendaments i Subministraments. S’ha previst un ajut de
5.000 euros, a distribuir de la següent manera: 750 euros el 2013,
1.250 euros el 2014, 1.500 euros
el 2015 i 1.500 euros el 2016.
També es rebran diners en el
marc del Pla de Manteniment. En
aquest apartat s’ha previst un ajut
per un total de 20.000 euros i s’han
distribuït en 5.000 euros per a cada
anualitat, entre el 2014 i el 2017.
Des de l’EMD estem molt satisfets per aquesta aprovació inicial,
perquè reforça la idea que la creació de l’EMD és bona tant per al
nostre poble com per a la resta de
municipi, perquè es té accés direc-

E

Ses Majestats van ser rebudes a l’Església de Baldomar

te a uns ajuts els quals sense ser
EMD no es poden sol·licitar i, a
més, permet que l’Ajuntament
d’Artesa pugui redistribuir els ajuts
que li hagin correspost entre les
altres poblacions, sense tenir en
compte Baldomar.

Els Reis de l’Orient visiten
Baldomar
Com cada any, Ses Majestats els
Reis d’Orient han vingut a lliurar
personalment els regals als nens i
nenes de la nostra població. Enguany, l’arribada de Ses Majestats
va ser més aviat que en anys anteriors, perquè a les 8 del vespre ja
arribaven a Baldomar. La mainada
ja els esperava a l’església, on van
ser rebuts pel president de l’EMD,
Josep Galceran, qui els va agrair
que continuessin venint cada any
a Baldomar. Després, van procedir
a repartir els regals entre els nens i
les nenes i també per a d’altres no

tan menuts, i així van acabar amb
els nervis que ja es notaven. Esperem que els Reis us hagin portat a
tots allò que desitjàveu i que hàgiu
tingut una bona entrada d’any.
EMD Baldomar

la
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ES VEN o ES LLOGA
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

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

pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

MUNICIPIS

Activitats nadalenques a Montclar
n any més, Montclar no va
faltar a la seva cita i el dissabte 20 de desembre es va
realitzar la jornada solidària amb
motiu de La Marató de TV3. La projecció del reportatge divulgatiu
Malalties Neurodegeneratives, produït per la Fundació La Marató de
TV3 va iniciar les activitats. Posteriorment, es va fer la ja tradicional
xocolatada amb coca de sucre i, per
acabar, un bingo amb productes
donats pels comerços col·laboradors. De nou l’activitat va ser
un èxit, va aplegar una seixantena
d’assistents i va acabar amb una
recaptació de 560 euros, que es
van destinar íntegrament al programa solidari de TV3.
Els organitzadors volem donar les
gràcies als assistents a la jornada,
a l’Ajuntament d’Agramunt per proporcionar els mitjans per la projecció, la Junta Administrativa de
Montclar, per fer-se càrrec de les
despeses del berenar, i als comerços,
que
un
any
més
han col·laborat amb nosaltres i sense els quals seria impossible realitzar el bingo solidari: Torrons Vicens, Torrons Fèlix, Tor-

U

Montclar es va bolcar, un any més, en l’acte solidari

rons BioLluch, Torrons Roig,
Supermercat Disbo Tiberi, Hotel
Restaurant Blanc i Negre
II, Floristeria Gili i Cal Peroches.

Reis Mags a Montclar
Ses Majestats van arribar a
Montclar poc després de les 8 de
la tarda. Es van dirigir, com sempre, a la plaça de l’Església, escortats pels seus fidels patges que il·luminaven el camí amb unes grans
torxes. La mainada els esperava
amb candeletes i els va rebre amb
forts aplaudiments. Els tres Reis

Reis Mags a Vilanova

Mags van pujar a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Montclar, on van
ser molt generosos repartint regals
i caramels, tot i que també ens
consta que algun paquet contenia
carbó, per algun que no s’havia
portat massa bé durant l’any.
Repartits tots els regals, els assistents els van acomiadar de nou
amb un fort aplaudiment, donant les
gràcies pels presents rebuts i esperant que tornin l’any vinent des
de la seva llar a l’Orient.

Text i Foto: David Hernández

Millores a la Torre

MAR EROLES NOVAU

Els Reis Mags d’Orient van fer realitat els somnis dels
més menuts de Vilanova de Meià i van visitar personalment la població per fer entrega dels regals que
havien demanat els infants de la població. L’acte, com
cada any, va estar a l’alçada de les expectatives.

L’Ajuntament de Cubells ha fet obres de revestiment i
telecontrol al dipòsit d’aigua potable de la Torre de
Fluvià, nucli agregat. Amb aquesta actuació, el consistori vol millorar la qualitat de l’aigua i solucionar els
problemes de brutícia i algues que s’hi acumulaven.
la
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LA NOGUERA
Sisme a la comarca
El dia 2 de gener els habitants d’una desena de municipis de la comarca, com ara la Sentiu de Sió, Os de
Balaguer i Gerb, van notar una tremolor, que va resultar ser un petit terratrèmol d’entre 2 i 2,3 graus a l’Escala de Richter, a uns 10 quilòmetres de profunditat i
l’epicentre del qual va ser a la Sentiu. El sisme no va
causar cap dany material.

Convocatòria ajuts LEADER 2013
Fins el dia 22 de febrer està oberta la convocatòria
d’ajuts LEADER per a la creació, ampliació i millora
d’empreses. El ajuts s’agrupen en tres mesures: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, que preveu la creació,
ampliació i/o millora de microempreses, petites o mitjanes empreses agroalimentàries; Creació i desenvolupament de microempreses, per poder donar cobertura a les microempreses industrials i de serveis; i
Foment d’activitats turístiques, que engloba la creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de
capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci.
El Grup d’Acció Local Noguera - Segrià Nord, entitat gestora dels ajuts LEADER conjuntament amb l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, ofereix
assessorament sobre aquests ajuts a les empreses i
els emprenedors que vulguin crear, ampliar o millorar
el seu negoci. Aquesta atenció es du a terme al Consell Comarcal de la Noguera. Les dades de contacte
són: leader@noguerasegrianord.cat o el telèfon 973
44 89 33 (extensió 3).

Inventari de masies a la Baronia
L’Ajuntament de la Baronia de Rialb vol elaborar un
pla per catalogar les seves masies i cases rurals, amb
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l’objectiu de controlar les ampliacions o reformes que
s’efectuïn en aquests habitatges.

Documentació de Tragó a l’Arxiu Comarcal
L’Ajuntament d’Os de Balaguer i l’Arxiu Comarcal de
la Noguera van firmar el contracte per a l’ingrés al fons
documental de la documentació de l’antic poble de
Tragó de Noguera, que va desaparèixer amb la construcció del pantà de Canelles l’any 1964. L’any 1960
el poble comptava amb uns 500 habitants, i en desaparèixer fa cinquanta anys va ser incorporat al municipi d’Os de Balaguer, que es va fer càrrec de la documentació.

‘Transmissions. Memòries de Lluís Sala’
Aquest és el títol del documental dirigit per Jordi Algué
i Núria Campabadal, un relat de la Guerra Civil en primera persona. Es tracta de Lluís Sala (avi de Jordi
Algué), que als 97 anys relata l’experiència viscuda
com a combatent de l’exèrcit republicà durant dos anys
a la Guerra Civil. Aquest documental va ser presentat
com a cloenda de les activitats organitzades en commemoració del 75è aniversari dels fets del Cap de Pont
de Balaguer.

Concurs de Cant Germans Pla
A finals d’any es va celebrar la setena edició del Concurs Internacional de Cant Líric Germans Pla-Ciutat
de Balaguer. La soprano Marga Cloquell va ser-ne la
guanyadora, que va rebre el premi dotat amb 4.000
euros. El segon premi, de 2.000 euros, va ser pel baríton Josep Ramon Olivé. Els guanyadors, a més, reben beques i poden actuar en diferents concerts.
Anna M. Vilanova

LA NOGUERA

‘Nens de la Guerra’ a la Noguera
DANIEL TORRUELLA (ACN)

l Museu de la Noguera ha
engegat el projecte de memòria històrica Els nens de
la Guerra, que vol recollir testimonis orals d’aquells qui eren nens i
nenes durant la Guerra Civil Espanyola de 1936-1939 i van viure a la
zona del Cap de Pont de Balaguer.
El projecte vol recollir les històries personals, els records i les vivències d’una generació que va viure la Guerra Civil Espanyola des de
la perspectiva dels infants. S’entrevistaran diverses persones de més
de 80 anys de Balaguer, la Sentiu
de Sió, Bellcaire d’Urgell,
Camarasa i Vallfogona de Balaguer.
El projecte és possible gràcies a la
implicació d’aquests ajuntaments.
La investigació pretén també recollir documentació i material gràfic i fotogràfic d’aquells anys, i és
per això que el Museu de la Nogue-
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ra fa una crida a les
famílies de la zona
del Cap de Pont,
dels municipis esmentats, que tinguin aquest tipus
de materials als
seus arxius familiars, per tal que les
cedeixin al Museu
temporalment per
fer-ne còpies. Un Nens al carrer dels Teixidors de Balaguer (1936)
cop fetes les còpies, el material es retornarà a les fa- telèfon 973.44.51.94 o bé al correu
mílies. A més d’imatges, interessa electrònic museu@balaguer.net.
qualsevol tipus de documents que
Està previst que del material rees conservin: passis, cartilles, fu- collit en el projecte Els nens de la
lletons, identificacions, etc.
Guerra se’n derivin un audiovisual
Les famílies que vulguin cedir que produirà Balaguer TV i un lliaquests materials per copiar-los bre que ha de sortir publicat pròxis’han de posar en contacte amb el mament.
Museu de la Noguera, plaça dels
Més informació: Joan Bové, Eva
Comtes d’Urgell, 5 de Balaguer, al Solanes, Carme Alòs 973.44.51.94.
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TEATRE

Teatre sense animals (però amb alguna animalada)
irigida per Joan
posen perspectives reals
Roca i presentada
com la vida mateixa.
per Anton Not, es va
Tots ho van fer molt bé, però
escenificar una obra inteal nostre gust van destacar
ressant, diferent. Per atzar
la Carme Díaz i el Ramon
era el dia de la grossa de
Orpinell, la força dramàtica
Nadal, el 22 de desembre
de la Núria Serradell, el
al vespre. La gent, els inJoan Roca i l’Helga López,
condicionals, hi vam acudir
la Maribel Colom i els dos
en massa. La curiositat ens
primers actors còmics de la
va portar a gaudir del gran
companyia, el Jaume Farré i
espectacle d’aquest Nadal,
el Vicenç Farràs. També el
que ens van regalar els ac- Jaume Farré, amb la perruca, i Maribel Colom (J. Farré)
mèrit que representa el trentors locals.
car el foc per part de la Ingrid
Al públic en general ens va agra- XV. A la fi, arriben a un acord i la Llobet i la Sílvia Cardona.
dar. El text, literalment el llegien, era situació s’arranja.
Cal també cal valorar la gent impresautèntic teatre de text, però la gent,
I entre més absurds i paradoxes, cindible que no es veu a l’escenari,
cadascú, n’havia de treure el seu ens expliquen dues històries més però que sempre hi són i excel·leixen.
propi context.
L’antiga Dàlia Blanca ha quedat
de matrimonis que acaben en seVa ser un homenatge al teatre paració. L’un, després d’una discus- enrere davant del magnífic local
de l’absurd, una sèrie de sis entre- sió intranscendent retrata una tra- que suposa el Cubtural de la plamesos, historietes, aparentment gèdia quotidiana de la
deslligades entre si, que entre iro- ruptura de la parella.
nies i paradoxes, ens expliquen el L’espòs se’n va a beupanorama humà d’unes persones re una cervesa i amben situacions inversemblants, il·- dós saben que no torlògiques, però que totes busquen narà a casa.
la llum, si el públic la vol veure.
L’altra, un diumenge
Relacions i gelosia entre germanes, tranquil a l’escalf de la
la picaresca d’un client de la bar- llar, un matrimoni amb
beria per a no pagar, els desacords fill, inicia una discussió
dialectals entre un pare i la filla, que a partir de la increïble
s’estimen. I unes altres tres històri- situació que crea un
es de matrimonis, de les quals una bolígraf gegant BIC, Joan Roca, director de l’obra, i Helga López (J. Farré)
en surt ben parada. És la d’un ma- que els cau als salólalt dels bronquis enderiat per dei- menjador, circumstància que l’home ça. En cara s’hi ha d’instal·lar l’equipament escenogràfic, i això es nota
xar el tabac, que volia anar a com- aprofita per a deixar casa i família.
prar amb la seva dona una asseLes sis històries, sense relació en l’acústica, la luminotècnia fixa o
cadora amb una perruca estil Lluís les unes amb les altres, tenen un la manca de teló, però la gent ja enpunt en comú: la tén que les millores, han d’anar
fragilitat de les rela- acompanyades de pressupostos
cions humanes, la possibles, assumibles gradualment.
Gràcies a tots, heu esta una veinfinita lleugeresa
del ser en sí mateix. gada més magnífics. És una llàstiEns parlen dels ma, si m’ho permeteu, que tant essentiments llarg forç, tant treball, sols hagi servit per
temps amagats que una sola “performance”.
Aquestes festes van coincidir
un dia afloren i que
amb
el 80è aniversari del director
canvien en un moment la situació o Joan Roca. Seguint el fil de l’obra,
milloren l’entesa. li desitgem que els propers 80 li siUn poc amagades guin igual de feliços.
Carme Díaz i Ramon Orpinell (dreta), en plena discussió, i Adrià sota el mantell de
Bartomeu Jové i Serra
Fernàndez (J. Farré)
l’absurd, ens pro-

D
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TEATRE

Teatre sense animals
l 22 de desembre, el Grup
de Teatre d’Artesa de Segre,
sota la direcció de Joan
Roca, ens oferí la lectura expressiva de l’obra de Jean-Michel Ribes
Teatre sense animals amb la presentació i els comentaris d’Anton
Not.
Organitzat pel Club de Lectures
Artesenc Associació Cultural
(CLAac), les sis històries es van
representar a la Sala Gran del
Cubtural. Hi assistiren unes 150
persones a pesar de coincidir d’horari amb el Getafe - Barcelona. El
públic va gaudir de l’obra i en acabar ho va poder celebrar amb coca,
cava i cafè gràcies al patrocini de
Cafés Batalla, Cava Galceran Brut
Nature i Hostal Muntanya.
L’acte era gratuït amb la possibilitat de fer donatius a la fila zero,
així es va poder recaptar poc més
de 350 euros.
Començà puntualment Anton
Not, fent una breu explicació de
l’autor i de la seva obra dins del
moviment anomenat teatre de l’absurd. Després, introduí breument
cada obra.
Les sis obres i els seus actors
foren: Igualtat – Fraternitat, amb
Ingrid Llobet i Sílvia Cardona; Bron-
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D’esquerra a dreta Anton Not, Vicenç Farràs, Íngrid Llobet, Jaume Farré, Silvia Cardona, Jaume
Caballé, Carme Diaz, Adrià Fernandez, Maribel Colom, Ramon Orpinell, Helga López, Joan
Roca, Núria Serradell i Yolanda Massana. (J.M. Espinal)

quis, amb Jaume Farré i Maribel
Colom; El Gavinot, amb Jaume
Caballé i Vicenç Farràs; Monique,
amb Joan Roca i Helga López; Tragèdia, amb Núria Serradell, Vicenç
Farràs i Ingrid Llobet, i Diumenge,
amb Adrià Fernàndez, Ramon
Orpinell i Carmen Díaz.
També destaca la tasca de
Montse Duran, al vestuari; Xavier
Farràs, a l’escenografia; Josep M.
Gil i Raul González, a la il·luminació
i so; Yolanda Massana, a la regidoria; el Club de Lectures Artesenc, a
la producció, i Joan Roca, director.
Volem agrair als patrocinadors i
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre la

seva col·laboració i al públic la seva
assistència i generositat. També
volem agrair la presència del nostre alcalde, Mingo Sabanés i la del
regidor Josep M. Mayora.
Agraïment que, per suposat, volem fer extensiu al Grup de Teatre
d’Artesa, al seu director Joan Roca
i a Anton Not per l’esforç realitzat
al llarg dels mesos per poder dur a
terme aquest acte, amb especial
menció per Josep Manel Gil, que
no va actuar però que sense el seu
esforç res es podria haver realitzat.
Bravo!
Josep M. Espinal
Secretari CLAac

Telèfon 973 40 23 04-aquinatura@hotmail.com-Ctra. d’Agramunt 33 bxs-ARTESA DE SEGRE
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AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

El desembre, temps d’il·lusió
es darreries de l’any vénen
plenes d’il·lusió, alegria i un
munt de sorpreses, essent
els nens i nenes els principals protagonistes d’aquestes festes tan assenyalades. L’AMPA va fer realitat
la visita del Patge Reial a l’Escola
el darrer dimecres abans de començar les vacances de Nadal.
Aquesta vegada va ser un enviat
del Rei Melcior, amb un flamant
vestit vermell nou de trinca, qui va
escoltar els desitjos de grans i petits. El mateix dia a la tarda, l’alumnat que participa en l’activitat
extraescolar Un món de contes, va
delectar-nos amb una petita representació teatral fruit del treball dut
a terme fins llavors en aquesta activitat. De la mà de l’Alba Alàs (coordinadora) van representar a la
Biblioteca Eduard Maluquer i
Viladot una adaptació del conte de
Rudyard Kipling Com li va sortir la
gepa al camell.
D’altra banda, l’AMPA va fer possible que els tions de l’Escola omplissin bé la panxa, i després de
dies i dies donant-los menjar, el
darrer dia lectiu van cagar a l’alumnat d’Educació Infantil un total de
250 contes del rondallari català.

L

I per acabar l’any, com és costum, el Parc de Nadal va comptar
amb la nostra presència, on vam
portar a terme diversos tallers de
manualitats en els quals els nens i
nenes van expressar les seves habilitats artístiques. En aquesta edició es van realitzar figures amb feltre, ornaments per decorar l’arbre
de Nadal, postals nadalenques utilitzant diferents tècniques i per últim, no ens oblidem del taller més
concorregut, que és el de maquillatge. Enguany també s’ha contribuït en la carta als Reis. Així doncs,
la nit del 5 de gener Ses Majestats
van fer parada a les aules d’Edu-

cació Infantil i Primària, deixant regals per cada curs.
En darrer lloc, aprofitem aquest
espai per agrair la col·laboració dels
delegats de curs, que ens han ajudat que tot sortís com es desitjava.
També volem donar gràcies al Patge Reial per haver alimentat la il·lusió dels nens i nenes de l’Escola
i a tots els socis de l’AMPA i demés
persones que ens seguiu, desitjarvos una bona entrada d’any.

http://ampaelsplanells.wordpress.com/
Ampa Escola Els Planells
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats gener 2014
ADULTS
I el ressó de les muntanyes. Khaled
Hosseini. Ed. Edicions 62.
Els germans Abdullah i Pari, viuen
en un poblet de l’Afganistan amb
el pare. Un bon dia, però, els nois
emprenen un viatge a peu fins a
Kabul. No sospiten que aviat les
seves vides prendran rumbs oposats.

en el vertigen de la condició humana i alhora proposa una commovedora reivindicació, que per sobre de
les pàtries hi ha les persones.
Circo
máximo.
Santiago
Posteguillo. Ed. Planeta.
Segona part de la trilogia de
Trajano. Un relat impactant,
descomunal, descrit amb un trepidant pols narratiu destinat a traslladar el lector a la Roma imperial
dels cèsars.

d’aquest llibre, una història apassionant i fins i tot intrigant sobre la
vida i la ciència.
Recetas para mejorar tus enzimas.
Beatriz Troyano. Ed. Aguilar.
Revitalitza el teu cos i gaudeix
d’una vida més saludable gràcies
a aquestes receptes de cuina,
d’intel·ligència emocional i de relaxació.

INFANTIL
CONEIXEMENTS ADULTS
El somni d’Alícia. Eduard Punset.
Ed. Destino.
Eduard Punset ens convida a superar la borrosa frontera entre
l’emoció i la raó. Alícia és el personatge inseparable de l’autor

Una veritat delicada. John Le Carre.
Ed. Edicions 62.
Al penyal de Gibraltar, la colònia
britànica més preuada, té lloc una
operació
secreta
de
contraterrorisme amb el nom clau
de Vida Salvatge. L’objectiu: capturar i segrestar un important comprador d’armes jihadista.

Diari del Greg. Tercer en discòrdia.
Jeff Kinney. Ed. Estrella Polar.
Aquest any el ball de l’escola li ha
capgirat la vida a en Rowlet. Per a
ell, sempre ha estat un autèntic
calvari trobar una parella i intentar no
ser el típic pringat que es queda fora
mirant com tothom s’ho passa bé.

ACTIVITATS BIBLIOTECA
-EXPOSICIÓ – Salvador Espriu; Forma guardada
Del 28 de gener al 17 de febrer.
Ârea Activitats de la Biblioteca
-Espriuant Espriu
Una acurada selecció de poemes d’Espriu (més detalls a l’article adjunt).
-HORA DEL CONTE DE LA BIBLIOTECA
Explicarem dos contes
Secció Infantil Biblioteca
Dimecres 12 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda
-Oficina Jove de la Noguera
Serveis d’assessorament i informació
Dimecres 19 de febrer, de 4 a 6 de la tarda
Ârea Activitats de la Biblioteca
-Exposició – Fam 0
Del 25 de febrer al 10 de març
Àrea Activitats de la Biblioteca

Dispara, yo ya estoy muerto.
Julia Navarro. Ed. Plaza&Janés.
Una intensa i emocionada crònica
d’una saga familiar que aprofundeix
20 la Palanca

-XERRADA- COL·LOQUI amb Carme Borbonés
Divendres, 28 de febrer a les 8 del vespre
Àrea Activitats de la Biblioteca

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA
Mostra ‘Fam 0’ i xerrada amb la presidenta de Càritas
Exposició que té com a objectiu plantejar el problema de la fam al món a
través de cinc mòduls expositius on s’expliquen les causes, el marc internacional, els objectius del mil·lenni, les veus dels agricultors i el projectes que funcionen. Per complementar l’exposició Fam 0, us convidem
el divendres 28 de febrer a les 8 del vespre, a la xerrada- col·loqui amb
Carme Borbonés, Presidenta de Càritas Catalunya.

Salvador Espriu a la Biblioteca
Us proposem visitar una nova exposició itinerant, Salvador Espriu: forma guardada. El 2013 feia 100 anys del naixement de Salvador Espriu,
i aquesta exposició itinerant, que es posa a disposició de les biblioteques, vol acostar al visitant l’experiència de la lectura d’Espriu.
En aquest marc, el 7 de febrer a les 8 del vespre a l’Àrea d’activitats
podrem escoltar els versos de Salvador Espriu desgranats, transmesos
amb tota la força de la paraula dita. Una acurada selecció amb els més
coneguts -i també els menys coneguts- poemes d’Espriu, amb el recitat
d’Albert Vidal i Carme Borrell i la música del Trio Corelli i de Clara Gili
entre d’altres. Un acte organitzat per la Biblioteca, el Club de lectures
Artesenc i l’Associació Artística Artesenca per conèixer millor el gran
poeta del nostre país a través de la seva obra, com a complement de
l’exposició.

SERVEIS
- Consulta sala, informació i orientació
bibliogràfica.
- Consulta en línea del catàleg de la Biblioteca i del catàleg col·lectiu de la Lectura Pública de Catalunya.
- Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals.
- Préstec interbibliotecari.
- Accés ordinadors i multimèdia.
- Zona wifi.
- Informació cultural i de lleure de les
activitats del municipi.
Horari
Tardes de dilluns a divendres
de 16:00 a 20:00 h.
Matí dimarts
d’11 a 13 h.

Adreça
C/ València, 1
25730 Artesa de Segre
Tel: 973400754
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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Ctra. Agramunt, 12

Ctra. d’Agramunt, 71

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291

MARE EN PRÀCTIQUES

Nadal amb criatures
l dia 21 de desembre, quan
vam iniciar les vacances de
Nadal, es preveien llargues,
després de tres mesos d’organització horària, guarderia, etc. Ara ens
caldria adaptar-nos de nou, amb
l’Ares a casa, remenant calaixos,
passejant contes amunt i avall, fent
salts impossibles, cridant “vigila,
això no es toca, aquí no s’hi puja,
al sofà no s’hi salta!”. La perspectiva de dinars familiars, que si
Nadal, que si Sant Esteve, que si
vigílies, que si Cap d’Any, Reis....
Tant menjar, tants torrons, regals...
Tot plegat, ho confesso, em feia una
mica de mandra! De bon grat me
n’hauria anat a algun lloc a relaxarme.
Però els dies han anat passant,
un darrera l’altre, i finalment han
resultat unes de les millors vacances hivernals. Hem fet unes vacances d’aquelles que podríem dir, casolanes. No hem viatjat, cosa que
solíem fer quan no teníem l’Ares,
no hem celebrat el Cap d’Any amb
caviar ni amb vestit de nit, ni hem
pogut dormir fins les 12 del migdia
com ens agradava, però hem fet
alguna cosa millor, gaudir de la nos-
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tra afició preferida; la nostra filla.
Hem passat tardes fent tambors
amb caixes i globus, pintant postals amb els dits, fent telèfons amb
pots de iogurts, hem passat matins
passejant pels carrers i places sense presses i recollint pedretes i fulles del terra, hem dinat i sopat amb
horaris capgirats, hem fet xocolata
desfeta per berenar, hem jugat com
nens al Parc de Nadal, en definitiva, hem gaudit de les coses menudes que sovint quan treballem, amb
l’estrès del dia a dia, no tenim
temps de fer.
No ens hem lliurat, però, dels
àpats familiars, encara que amb
criatures la cosa queda més distreta. Hem fet cagar el tió, hem escrit
la carta als Reis, hem fet el pessebre, i tot el que marca el plànol en
aquestes dates. I que divertit!
No té preu veure la cara d’ingenuïtat i d’emoció dels nens picant
el tió i descobrint els regals. No té
preu veure com desemboliquen els
regals de Reis i acaben jugant amb
la capsa de la cuineta perquè és
més divertit i s’hi poden amagar a
dins. No té preu veure la innocència quan ballen o canten cançons

nadalenques –que mai passaran de
moda- damunt de la cadira. Com
s’emocionen quan el Rei negre els
crida pel seu nom. No té preu veure la cara de babaus nostra, filmant
i fotografiant l’escena. I no té preu
veure la cara dels padrins, que estan més esverats que els néts saltant damunt del tió, estrenant la bicicleta nova o muntant el Lego estirats a terra.
Ja s’han acabat les vacances
nadalenques, ara toca el que diríem popularment “la cuesta de
enero”, i com costa reprendre l’activitat laboral!
Els pastorets, les gallines, els
Reis, el pont,... tot el pessebre està
desat dins la capsa fins l’any vinent,
el tió també ha marxat, (l’Ares encara el busca quan arriba a casa) i
les joguines lluents omplen la seva
habitació. Comencem un nou any i
deixem enrere el Nadal, però han
estat uns dies màgics gràcies als
infants que tot ho amenitzen i endolceixen. Ja no em puc imaginar
unes festes de Nadal sense nens!

Noemí Farré Cortadelles
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TEMA DEL MES

El Nadal satisfà expectatives de grans i petits
Llum, música, alegria, festa i solidaritat es combinen en la justa mesura per fer que, una
vegada més, aquestes dates es converteixin en una de les èpoques més especials de l’any

A dalt, la carrossa del Rei Negre i els reis Blanc i Ros repartint caramels. A baix, la rebuda de les carrosses a l’arribada per la carretera d’Agramunt

ntre mitjans de desembre i
la primera setmana de gener hi ha un tema protagonista, i aquest any no ha estat cap
excepció. Artesa s’ha omplert de
Nadal i l’ambient que es respirava
a les activitats feia palès que, lluny
de cansar, aquestes festes s’esperen amb candeletes tant per part
dels més petits com també dels
més grans. Els primers actes
estrictament nadalencs van ser les
misses del gall, la primera a Salgar,
a les 22.00 hores, i la segona, a la
mitjanit, a Artesa, mentre que l’endemà, després que les famílies fessin vàlida la dita de “per Nadal, cada
ovella al seu corral”, tothom qui ho
va desitjar va poder gaudir del concert de l’Orfeó i les corals infantils
(vegeu desglossament).
A banda d’aquestes cites més
vinculades amb la tradició religiosa, el Nadal va seguit de Cap d’Any,
la cita per excel·lència amb la disbauxa, i Reis, que encapçala el

E
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rànquing de la màgia i la il·lusió.
Abans, però, els més petits van
comptar amb una oferta d’oci molt
benvinguda en dies de vacances,
el Parc de Nadal. Es va fer les tardes del 27 i el 30 de desembre gràcies a la col·laboració de nombroses entitats artesenques, entre les

quals hi havia les AMPA de la Llar
d’Infants El Bressol i de l’Escola Els
Planells, el CENG, l’Escola de Futbol, el Club Arquers del Montsec,
el CUDOS, el Club Slot Artesa, l’associació de Puntaires, les Artesenques Actives, la Biblioteca Municipal i la Llar d’Infants.

TEMA DEL MES
Els assistents van gaudir d’activitats vinculades a la temàtica de
les associacions, com el circuit
d’Slot, el tir amb arc o la tirolina,
però també hi havia tallers de
manualitats i maquillatge, un espai
de contes...
L’últim dia de l’any va començar,
per tercer any, amb esport (vegeu
pàgina 33), i va acabar amb nombrosos sopars, des de particulars
fins a grans grups com el del pavelló. A continuació, gresca fins a la
matinada.
Finalment, a partir del dia 4 ja es
començava a respirar ambient de
Reis, amb l’arribada del Patge Reial, aquest any al Cubtural.
La gran cita era, però, l’endemà.
Les tres carrosses, decorades amb
sobris i elegants motius de fusta,
van arribar passats quarts de set
de la tarda. Aquest any la meteorologia va ser benèvola amb els centenars de persones que esperaven

Les entitats artesenques van portar la seva
oferta fins al Parc de Nadal els dies 27 i 30 de
desembre

el seguici, acostumades al fred intens d’altres cavalcades. Després
de recórrer la ruta habitual, fer els
parlaments al balcó de l’Ajuntament i fer l’adoració a l’església,

les carrosses es van enretirar i els
reis van repartir els regals. Alguns
afortunats, fins i tot els van poder
recollir de la mateixa mà de Ses
Majestats.

Pessebre, misses del gall i concert de l’Orfeó

a vessant més tradicional del Nadal la trobem
en les misses, com les del gall del dia 24 o la
mateixa del dia 25, així com en els diferents
pessebres, des del del Castellot fins als particulars,
que han tingut ocasió de participar al concurs. El dia
25 té una altra cita ineludible, el concert de l’Orfeó
Artesenc i les corals Brots d’Il·lusió.
Enguany cal apuntar una petita incidència a la
missa de Salgar, que va canviar d’ubicació. Per a un
problema amb la calefacció, l’eucaristia es va celebrar al porxo del davant de l’ermita i no dins l’església. L’incident va coincidir amb una nit de pluja, lleugera però constant, que no va minvar, però, el quòrum. En acabar, coca i mistela al voltant del foc.

L

La missa del gall, enguany amb escenari inèdit, el concert de Nadal
i el pessebre del Castellot

la
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ENTREVISTA

Protecció Civil d’Artesa de Segre
stem acostumats a veure’ls
vigilant el trànsit o donant
suport als equips d’emergències en reiterades ocasions,
però segurament no coneixem ni la
història ni el funcionament de
l’equip de Protecció Civil a Artesa
de Segre. Parlem amb Joan
Caubet, el seu responsable, per
conèixer-ne una mica més.

E

Com es va crear Protecció
Civil a Artesa?

destinar part del teu temps lliure a
treballar per ajudar els altres de
manera desinteressada, sense rebre cap recompensa, però amb la
satisfacció del treball en equip i la
feina ben feta, sobretot quan ajudes algú que ho necessita.

veis, però que si és de vital necessitat podem comptar amb ells, o
simplement poden ser gent que
pels seus coneixements acadèmics
o laborals col·laboren amb nosaltres en temes de formació o planificació.

I els vostres objectius?

Les vostres actuacions

Els nostres objectius són els de
poder arribar a ser un grup mes
nombrós de voluntaris, gent amb
ganes i il·lusió, per a poder donar
mes i millor servei al nostre municipi i formar al màxim possible a tot
el personal per a tindre voluntaris
ben preparats i amb coneixements
sobre totes les tasques que realitzem.

Treballem colze amb colze amb els
companys de Bombers o del SEM
en accidents de trànsit, incendis
forestals, d’habitatge o d’indústria,
ajudant-los en tot el que necessitin
i intentant facilitar-los la feina.
Treballem estretament també
amb els Mossos d’Equadra, recolzem la seva tasca regulant el transit o tallant carrers.
Realitzem els serveis preventius que ens sol·licita
l’Ajuntament per la Fira del
Meló, la Festa Major, Reis,
Carnaval, Caramelles, etc...
I també intentem donar resposta a totes les associacions del municipi que ens
sol·liciten per les caminades
o curses que organitzen.
Des de fa cinc anys realitzem
el servei preventiu de la Fira
de la Prediu de Vilanova de
Meià, on fem el control d’accés a la població i la coordinació dels diferents grups
d’emergències que hi actuen. També som en diverses fires i trobades,
a Montgai, la Sentiu de Sió, Foradada, etc... Per realitzar aquests serveis comptem moltes vegades amb
la col·laboració dels companys i
amics de Protecció Civil de Balaguer.

Protecció Civil a Artesa va néixer
arran de les riuades que van afectar el curs del riu Segre l’any 1982.
Aleshores, tots els voluntaris depeníem del Ministeri de l’Interior i formàvem part del Grup de Ràdio
d’Emergències (REMER).
Tan sols érem dos voluntaris, que vàrem començar
gràcies a la insistència del sr.
Joan Pijuan, que era fill de
Vernet, i que en aquells moments era un dels caps de
Protecció Civil del govern
central a Lleida.
Va ser l’any 1992 quan
van entrar dos voluntaris
mes, en Joan Navarro, company i amic que ja no està
entre nosaltres, i la seva senyora, Dolors Diaz, i des de Entrega del vehicle tot terreny
llavors, hem anat caminant
fins al dia d’avui.

Quanta gent sou a Artesa?
Quina és la vostra filosofia?
Crec personalment que les paraules que millor ens defineixen són
previsió, prevenció i intervenció.
Ser voluntari de Protecció Civil és
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Actualment som set voluntaris en
actiu i tres col·laboradors, aquests
últims són gent que per motius personals o laborals no poden estar
sempre al peu del canó en els ser-

ENTREVISTA
Sempre que ens és possible realitzem rutes de vigilància i control
per les masies i nuclis agregats
d’Artesa, per prevenir incendis durant l’estiu i per revisar les pistes
forestals durant l’hivern. Per fer
aquesta tasca tenim cinc rutes definides i intentem donar resposta a
totes com a mínim un cop cada dos
mesos a l’hivern i un cop al mes a
l’estiu, tasca que cada vegada es
fa complicada degut al nombre
ajustat de personal que som.

Quin any es va muntar Protecció Civil a Artesa?
L’any 2003 ens vam constituir com
a associació de voluntaris de Protecció Civil, va ser l’any que vam
engegar el nostre camí depenent
única i exclusivament de l’Ajuntament, tal i com marca la llei de Protecció Civil de Catalunya. Tot i que
els començaments són difícils i
complicats, sempre vam rebre el
recolzament necessari, tant per part
de l’Ajuntament com per part dels
serveis territorials del Departament
d’Interior a Lleida.

El 2006, degut a la nevada que
va afectar el nostre municipi, l’Ajun-

tament va creure convenient
equipar-nos
amb un vehicle
per poder fer
front als serveis i que no
haguéssim de
fer-ho amb els
nostres vehicles particulars. Això va
plantejar un altre problema: L’equip de voluntaris, davant de la seu local
què fèiem amb
el cotxe? On
l’havíem d’aparcar? I arran d’això, oficina, cotxera i una sala polivase’ns va cedir el local on actualment lent amb una petita cuina. Volem
som.
donar gràcies a les empreses locals que ens van ajudar desinteresQuins equipaments teniu?
sadament a adequar-lo i moblar-lo
Disposem d’un tot terreny equipat i a la mà d’obra dels voluntaris.
amb moto-serra, pales i escombres,
cons de senyalització, farmacioles, Com veus el vostre futur?
cartografia, lots i petit material d’in- Ara mateix és complicat, sobretot
tervenció. També tenim una Vespa si no entra més gent jove amb gacedida pel company Jaume Ferrer, nes i idees i, el mes important, amb
que és de gran ajuda per moure’ns ganes d’ajudar els altres desinteper dins del poble. Fa un parell ressadament.
d’anys ens vam incorporar a la xarxa de comunicacions de la Gene- Vols afegir alguna cosa més?
ralitat i tenim dos terminals de la Des d’aquestes ratlles ens agradaXarxa Rescat propis del municipi i ria demanar la comprensió del ciuquatre més, dos de Cubells i dos tadans del municipi quan estem tred’Alòs, cedits.
ballant, no som allí per a causar
L’equipament més important és molèsties a ningú, si no per a preel local, lloc de reunió i trobada, on veure que no passi res.
distribuïm les tasques abans de
començar i fem el resum en acabar. Hi ha vestidors, un bany, una
Bartomeu Jové i Serra

PER QUÈ DIEM...

...que algú fa la patota?
expressió s’utilitza per a
referir-se a un engany, un
frau, és a dir, a voler fer
passar una cosa pel que no és.
El seu origen es remunta a un
costum, ja desaparegut, en els antics casaments, el qual rebia el nom
de patota i que consistia en posar
al plat de la núvia, d’amagat d’ella,

L’

una pota de be o de cabrit molt bruta i repel·lent de manera que fes
força fàstic.
La patota es feia, justament, en
el plat millor de l’àpat, sobre tot si
era una menja amb suc per tal que
aquest resultés d’allò més brut i fos
del tot impossible aprofitar ni les
engrunes del tall.

Se’n diu patota també de la trampa que es fa en els jocs de cartes,
manipulant la baralla, perquè el
contrincant en surti perjudicat. Així
doncs, fer la patota equival també
a no jugar net fent trampes contra
els companys de joc, sigui quin sigui aquest.
Albert Vidal
la
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PARLEN LES ENTITATS

Vint anys de Marquesat
l 2014 serà un any molt especial, ja que la nostra associació compleix 20 anys.
Durant aquest període tan perllongat, hem visitat pràcticament tots
els pobles de la Noguera, donant a
conèixer tots els indrets, pam a
pam. Hem vist art romànic, gòtic,
barroc, renaixentista i neoclàssic.
També hem tocat el tema dels artesans, la prehistòria, història, geologia i paleontologia, hem organitzat conferències i simposis a
Camarasa, Cubells i Vilanova de
Meià i hem col·laborat amb altres
entitats comarcals en sortides conjuntes.
També ens em desplaçat al
Segrià i Lleida capital, a l’Urgell, al
pla d’Urgell, a la Segarra, als dos
Pallars, a l’Alt Urgell, al Solsonès,
al Bages, al Priorat, a les Garrigues,
al Berguedà, a la Conca de
Barberà, a la Llitera, a l’Alta
Ribagorça, a la Baixa Ribagorça, al
Cinca Mitja i al Baix Cinca.
A nivell internacional, l’any 2000
varem fer un intercanvi cultural amb
l’Associació Cervantes de la població francesa de Niça.

E

Què farem el 2014?
Encetarem les sortides el dia 8 de
març amb una xerrada organitzada per l’Associació de Dones de
Butsènit d’Urgell i el Centre Excursionista de Balaguer. L’endemà,
farem una caminada pel terme de
Butsènit d’Urgell, on veurem els
atractius de les cabanes de pedra
seca i en acabar, ens espera una
petita sorpresa.

Una de les sortides de l’entitat, l’any passat a Verdú

El 18 d’abril, Divendres Sant, ens
endinsarem a la Segarra, on visitarem Torà i l’Aguda, un poble encisador i ple d’encant. El dissabte 17
de maig voltarem tot el dia de poble en poble; visitarem Bellmunt,
Penelles i Bellcaire. El dissabte 7
de juny ens desplaçarem al
Solsonès, on gaudirem de la geologia de la serra de Busa, el riu
d’Ora i el monestir de Sant Pere de
Graudescales.
El 5 de juliol tenim una cita Alòs
de Balaguer, amb les XIII Jornades
de la Prehistòria a les Terres del
Marquesat. Ja som a l’agost. El dia
6, conferència de geologia a
Camarasa i l’endemà, ens desplaçarem al la Vall Fosca, on descobrirem la seva geologia i el paisatge.
No podia faltar una visita a la
Seu, capital de l’Alt Urgell, on el 12

d’agost visitarem la Catedral, el
Museu Diocesà i donarem un tomb
pel Parc del Segre. El dia 18 d’agost
ens trobarem com a casa, dins l’extens municipi d’Artesa de Segre.
Donarem un tomb per Anya, on visitarem els trulls restaurats. El dia
21 d’agost, després de visitar l’Observatori Astronòmic del Montsec
d’Ares i gaudir de les vistes impressionants de tota la Vall d’Ager, farem el dinar de cloenda de les rutes d’estiu i gaudirem d’un
audiovisual força interessant.
Per tancar el programa, el 20 de
setembre anirem a Lleida, on visitarem el Castell Templer de Gardeny. I com que no hem acabat la
il·lusió ni les ganes de treballar,
encara ens queden temes suficients per vint anys mes.
L’equip de Les Terres del Marquesat.

la
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La Guerra de Successió a les Terres de Lleida
n el marc dels actes de celebració del Tricentenari
1714 X 2014, des del Grup
de Recerques de les Terres de Ponent, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs hem programat un seguit d’actes en diferents poblacions de la demarcació
de Lleida per a commemorar als
herois i les víctimes de la Guerra
de Successió.
Les poblacions que acolliran
aquests actes seran, per aquest
ordre: Lleida (Seu Vella), Almenar,
Sant Martí de Maldà, Artesa de
Lleida, Tàrrega, Seró (Artesa de
Segre), Àger, Prats de Rei, Espluga Calba, Cervera i Bellpuig.
Els actes es realitzaran de gener a setembre amb una edició
mensual, tots ells amb el mateix
format. Comencen amb una conferència sobre la Guerra de Successió a les terres de Lleida, després
hi ha notes històriques sobre la
població que acull l’acte, la introducció musical i hissada de la ban-
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dera de Catalunya, una ofrena floral per la pèrdua de les Institucions
catalanes i la lectura d’un poema
sobre els herois dissortats de 17021714.
Les notes històriques seran extretes del llibre Documents notarials de la Segarra i l’Urgell relacionats amb la Guerra de Successió
1705-1714, de Josep M. Llobet i
Portella. El llibre és previst que es
presenti al setembre a Cervera en
un acte a càrrec de Josep M. Solé i
Sabaté, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Miquel Torres i Benet, president del Grup de Recerques, Carme Bergés, directora del
Museu Comarcal de Cervera, i
Ramon Royes, alcalde de Cervera.
Els poemes que es llegiran seran inèdits composats per destacats poetes locals.
La inauguració dels actes serà
el dia 26 de gener a Lleida, sota el
títol El Setge de Lleida. El programa comença a les 11.00 amb una
concentració al davant de l’estació

de tren, seguida d’una visita guiada als espais del setge de Lleida a
càrrec de Joan-Ramon
González i Òscar Uceda. Després
es farà una visita breu a la sala del
segle XVIII del Museu de Lleida, la
introducció musical i hissada de la
bandera de Catalunya, l’ofrena floral, la lectura del poema El conflicte de 1702-1714, per Josep Borrell
i Figuera, i la cloenda musical
L’acte al municipi d’Artesa, del
qual us informarem més endavant,
es celebrarà el 25 de maig a les
11.00 a l’Espai Transmissor de
Seró. La conferència, amb el títol
Catalunya 1714-2014, una comunitat nacional bilingüista resilient,
anirà a càrrec de Miquel Pueyo.
Per a més informació sobre aquests
actes podeu contactar amb Seró Espai Transmissor, al tel. 661 224 195 o a
través de l’adreça de correu-e
info@seroespaitransmissor.cat

Ramon I. Canyelles per al GRTP

Noces de plata sacerdotals
DOMINGO ALDAVÓ

l dia 8 de desembre, festa
de la Puríssima, la nostra
Parròquia va dur a terme la
celebració de les noces de plata
d’ordenació sacerdotal del nostre
rector, Mn. Antoni Ballester i Díaz.
Acompanyat dels seus familiars, un
nombrós grup de fidels i amics en
l’eucaristia d’acció de gràcies, tot
agraint-li la seva dedicació a la comunitat a ell encomanada. També
cal remarcar la presència de la felicitació i benedicció del pastor de la
nostra diòcesis, el Sr. Bisbe Joan
Enric Vives i Sicília, fent-ho, alhora, extensible a tota la feligresia. Li
desitgem que per molts anys pugui
continuar aquesta tasca entre nosaltres
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A Mn. Antoni Ballester i Díaz
Vint-i-cinc florons de plata
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avui en coronen vostra testa
i els cinquanta granets d’or
aniran teixint la cadena.
I quan Déu en sia servit,
oh Ministre de l’Altíssim!
Els Àngels us posaran
la gran corona de Diamant
que el Cel us té preparada
per al final de la jornada

d’una vida dedicada
a Déu, al proïsme i a la Caritat Sagrada.
Eixos són nostres anhels
i Déu faci que així sia
i que tots ens puguem retrobar
sota el Mantell de Maria.
El Consell Parroquial

MEDICINA NATURAL

Flors de Bach
dward Bach, Anglaterra
1886-1936
Reconegut cirurgià, homeòpata, bacteriòleg i escriptor espiritualista. La seva inquietud era millorar l’estat dels pacients de la
manera més natural possible. El
seu propòsit era saber perquè la
persona es posava malalta. El secret era trobar la causa de la malaltia i no tan sols tractar el síndrome com s’havia fet fins llavors.
L’any 1928 va deixar el seu èxit professional i va instal·lar-se al camp
per tal d’estudiar les propietats de
les flors. Bach va ser el seu propi
laboratori, tenia un gran potencial
sensitiu ,va experimentar en ell
mateix les virtuts de cadascuna de
les flors, i anys més tard les va agrupar en el que avui es coneix com
El Sistema Floral de Bach de 38
Remeis. La seva filosofia és que “la
persona es posa malalta quan hi ha
un conflicte entre la personalitat i
l’ànima”, és a dir, una mala comunicació entre emocions i pensaments. Les emocions són energia
en moviment i provoquen una reacció. Si és una emoció negativa,
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el cos físic la identifica i crida allò
que la boca calla. Més concretament, el cos ens envia petits senyals perquè siguem conscients de
tenir una bona connexió amb nosaltres mateixos. Quan els senyals
són molt freqüents i intensos, necessitem un fàrmac per amagarlos. Si un dia ens posem malats,
no és res més que un crit més fort
del nostre interior. La malaltia és
l’expressió d’un defecte a corregir,
és una oportunitat de vida.
Hi ha 38 estats emocionals en 7
grups.
1- La Por.
Pànic, pèrdua de control, atacs
d’angoixa...
2- Falta d’interès en el present.
Persones somiadores, per les que
s’aferren al passat, pensaments
torturadors, falta d’il·lusió per
viure,depressives...
3- La Soledat (un buit intern).
Persones impacients, orgulloses,
rígides, es troben soles amb necessitat d’explicar la vida...
4- Desànim i desesperació.
Persones enfadades, ressentides,
sensació que tot els supera, falta

de confiança, un trauma important...
5- Preocupació excessiva pels altres.
Persones possessives, poc tolerants, autoritàries, tossudes...
6- Hipersensibilitat.
Persones que no saben dir no,
influenciables, zeloses, callades...
7- Pels dubtes.
Persones amb falta de confiança,
de decisió, que no troben la seva
vocació...
És una teràpia vibracional, utilitza
l’essència de la flor, fet que permet
que acompanyi qualsevol fàrmac, i
va dirigida a l’aigua del nostre cos.
Som un 70% d’aigua i la virtut de
les flors és modificar la freqüència
amb la qual vibrem i equilibrar el
nostre estat emocional. Les flors no
canvien la personalitat, et conviden
a rectificar l’actitud.
Consell de la secció:
Sentir les emocions i escoltar els
pensaments.
Viure la vida que vols viure.
Ser tu el capità del teu propi vaixell.
Terapeuta Floral Montse Vall
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ESPORTS

Artesa, capital del bàsquet lleidatà
el 16 al 19 de gener Artesa
de Segre va esdevenir la
capital del bàsquet lleidatà,
donat que va acollir la Copa Federació i va ser seu de la Va Trobada
d’Escoles de Bàsquet.
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La Copa Federació
Sota el format de fase final amb eliminatòries, la Federació Territorial
de Bàsquet va crear ara fa 4 temporades la Copa Federació en categoria sènior, que se celebra anualment en una localitat de Lleida.
Enguany la nova junta del CENG
va apostar per acollir la competició
i per donar un nou impuls a l’esport
de la cistella a casa nostra.
L’equip sènior del CENG va disputar una eliminatòria prèvia amb
el Maristes Lleida el cap de setmana anterior, però se li va escapar la
victòria per pocs punts de diferència, amb una discutible actuació arbitral i de la taula d’anotadors. Així
doncs, i malauradament, la fase final de la competició es disputava
sense l’equip amfitrió.
Tanmateix els 8 equips que van
disputar la Copa van oferir al nombrós públic assistent uns encontres
molt disputats, decidint-se en finals
ajustats o després d’alguna pròrroga. Els duels Maristes Lleida –
Sedis la Seu, Bell-lloc – Torres de
Segre, Bellvís – Balaguer i Cappont
– Fraga van resoldre’s a favor dels

primers. Dissabte a la tarda es van
disputar les semifinals entre Bellvís
– Cappont i Bell-lloc – Maristes,
decidint-se les eliminatòries a favor
dels equips del Pla d’Urgell.
I el diumenge a la tarda es va
jugar la gran final. El Bellvís es va
adjudicar el torneig en un matx que
sempre va comandar i on el Belllloc va tenir opcions de remuntada
fins a l’últim minut.
L’organització de l’esdeveniment
va ser un èxit i els partits van comptar amb l’animació de les cheerleaders del Gimnàs Altis, a més d’altres activitats com un concurs de triples i partits dels preminis del CENG.

Imatges de la final de la Copa Federació i d’un partit de la Trobada d’Escoles de bàsquet
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Trobada d’Escoles de Bàsquet
El diumenge al dematí, el pavelló
artesenc va ser una de les seus de
la Va Trobada d’Escoles de Bàsquet de Lleida, amb la participació
de 24 equips provinents de localitats com Lleida, la Pobla, Calaf,
Ponts, Agramunt, Guissona i la Seu
d’Urgell.
El CENG va aportar 5 equips al
torneig: els dos preminis, l’equip de
l’escola i dos equips de babys, que
van realitzar uns bons partits i van
fer gaudir d’allò més al nombrós
públic que va omplir el pavelló.
Miquel Regué i Gili

ESPORTS

VI Olimpíades Rossi Delight
esprés d’un any d’absència
en les activitats nadalenques del municipi, l’associació de joves d’Artesa el Lokal va
tornar a organitzar el dissabte, dia
21 de desembre, aquest torneig
únic a les nostres contrades. És
únic pel fet que, essent de caràcter
lúdic i amistós, s’emporta el premi
l’equip més complert en les diferents disciplines esportives que s’hi
practiquen. Enguany, van ser cinc
els esports escollits: Futbol, bàsquet, vòlei, bàdminton i bitlles.
Així doncs, es tracta d’un campionat en què participen 16 equips de
quatre jugadors cadascun, que,
enquadrats en grups de quatre
equips, disputen partits de tots els
esports, en format de lligueta. Els
dos millors de cada grup passen a
la fase final, que es disputa en format play-off en què avança eliminatòries el millor de tres esports.
En aquesta edició, cal destacar
el ressò que assolit, ja que vuit
equips procedien de localitats més
enllà del municipi amb participants
de Balaguer, Lleida, Cervera, Torà,
Bellvís i Agramunt. En total, es va
arribar a un total de 70 participants.
Tot un èxit de convocatòria i, el que
és més important, d’inscripció puntual, ja que resulta importantíssim
tenir aquest aspecte ben lligat per
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L’equip guanyador, Tejedor Team

tal d’aconseguir una bona
organització.
En l’apartat esportiu,
com era d’esperar, hi va
haver força igualtat tant en
la fase de grups com en la
fase final. Les semifinals
les van disputar dos equips
d’Artesa contra dos de
Balaguer, i finalment van
Els participants van disputar partits de tots els esports
ser els dos de la capital de
la Noguera els que es van enfron- com la col·laboració de l’Ajuntatar a la final. Després de disputar ment d’Artesa de Segre, de
encontres a futbol, bitlles i bàsquet, Segrevest, Mobles Ros i Simply, ja
l’equip Tejedor Team es va procla- que sense ells se’ns faria molt més
mar campió de la VI Olimpíada difícil tirar tot això endavant. MolRossi Delight.
tes gràcies a tots!
Finalment només queda agrair la
presència de tots els jugadors i esAssociació d’Activitats Lúdiques i
pectadors a l’esdeveniment, així
Culturals d’Artesa de Segre, El Lokal.

Sant Silvestre
ig centenar de corredors i
caminadors van acomiadarse de l’any 2013 recorrent
camins del municipi d’Artesa. Van
poder escollir entre dos recorreguts, un de cinc i un de deu quilòmetres, que van completar o bé
corrent o caminant. Tant els assistents com els organitzadors, el
CUDOS, van valorar molt positivament aquest l’activitat. La ruta sortia de la plaça de l’Ajuntament i en
arribar, hi havia un aperitiu als Bombers. Aquesta era la tercera edició.

M

Tots els participants, just abans de la sortida
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Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

RECORDS DE LA VELLA ARTESA

El món és molt gran, però a vegades és petit
ra a mitjans de 1938, la guerra estava al màxim apogeu,
la gent no sabia si quedarse a Artesa de Segre, el seu poble,
o marxar, perquè hi havia molt moviment de soldats. La gent fugia cap
als poblets, alguns van anar-se’n a
viure a les Coves de Salgar,... I nosaltres, és a dir, la meva àvia i la
seva filla, la meva mare, van decidir
anar-nos-en tots a la Donzell, d’on
era filla la meva àvia. Però abans
de marxar, tenien unes quantes
monedes de “duros de plata” i van
decidir amagar-les al corral, un gran
pati que teníem a la planta de la
Granja, avui avinguda Ma. Anzizu.
Se’ls va acudir posar-les dins una
caixeta i aquesta caixeta tapar-la
amb una bona quantitat de pedres i
runa que hi havia al corral. Tot ben
tapadet i dissimulat … I varem marxar tots a la Donzell. Allí hi varem
ser bastants mesos. El dia 4 de gener de 1939, les tropes franquistes
varen “alliberar” Artesa, i el dia 7, la
Donzell. El dia 8 marxarem cap a
casa, és a dir, a Artesa. La primera
feina va ser anar al corral a buscar
els dinerets i… Varen trobar les pedres desplaçades, però de duro de
plata no n’hi havia ni un. Mala sort,
era la guerra!
L’any 1980, jo me’n vaig anar a
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viure a Benicarló (Castelló), i quan
em vaig jubilar, passejant per una
placeta, ens trobàvem la gent gran i
conversàvem. Vaig conèixer un senyor, molt més gran que jo, que parlava barceloní, i li vaig dir: Vostè no
és fill d’aquí, veritat? I ell em respongué que era de Barcelona, varem començar a parlar i em preguntà d’on era jo. Li vaig dir: “d’Artesa
de Segre”. “Uiiii”, em va respondre,
“jo hi vaig ser per la guerra, de soldat. Per cert, et vull contar una anècdota que ens va passar a tots els
soldats del meu grup. El capità buscava un lloc per establir-nos i va
veure un corral gran, el van obrir i
va dir: “Aquest es el lloc ideal per
nosaltres. Netegeu-lo ben net i aquí
hi dormirem i farem el ranxo. En
netejar-lo, hi havia una muntera de
pedres i en treure-les varem trobar
una capsa plena de duros de plata.
El capità va quedar parat i els soldats també, érem
uns 40 soldats i
ens va donar 6
TALLERS
duros de plata a
cadascun i ell se’n
va quedar la resta”. Quan m’explicava això, li vaig
dir si es recordava com era el re-

cinte i em va explicar, fil per randa,
tal com era el corral nostre, fins i tot
em va dir com era la façana. Jo li
vaig dir: “Mira quina casualitat, el
corral era nostre”. I ell va quedar
parat i em va dir: “Demà vine a
aquesta mateixa hora aquí i portaré
les monedes, que encara les guardo, perquè vegis que no t´enganyo”.
Al dia següent, efectivament, a l’hora indicada va venir i me les va ensenyar, no men va donar cap.
En una visita que posteriorment
va fer-me el meu germà a Benicarló,
li vaig contar i vaig citar l’amic a la
mateixa placeta dient-li que portés
els “duros de plata” per explicar tota
l’aventura al meu germà. L’amic va
portar els duros i el meu germà va
tenir una gran sorpresa, i més amb
les explicacions de l’amic.
Josep Nogués i Sirvan

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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CARTES A LA REDACCIÓ

Una d’Artesa
a uns dies vaig ser a Artesa
a donar el darrer Adéu a la
meva estimada cosina
Francisca de cal Betre. Com sol
passar en aquests tristos afers, em
vaig retrobar amb vells coneguts i
conegudes, grans amigues que feia
temps que no ens havíem vist, com
la Carmen Tortajada, la Carme de
cal Xollat, amb qui quan era jove
vaig tenir molta relació. Vaig fer de
cangur de la seva filla Teresina, que
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amb les seves rialles i les seves
coses d’infantesa ens feia passar
uns hores molt divertides.
Vull recordar des d’aquí un altre
gran amic, el Josep Nogués, al qual
envio, si ho pot llegir, una cordial
salutació. Quan parlo amb el Josep,
encara que només sigui per telèfon, no podem evitar comentar i
recordar sempre coses de la nostra estimada Artesa i de la nostra
joventut.

Aprofito l’avinentesa per donar el
meu més sentit condol al Domènec,
l’alcalde, per la mort del seu pare,
també molt conegut meu.
Tant a la Carme, al Josep, com
als meus amics i amigues d’infantesa i joventut, els convido a visitar
el poble on ara visc des de fa més
de cinquanta anys, Castellserà, on
sereu ben rebuts a casa meva.
Ramona Solé Serra

Carta d’agraïment
óc l’Aitor d’Andorra, de Cal
Gomà de Montmagastre, i
vull donar el meu agraïment
a tot l’equip sanitari del CAP
d’Artesa de Segre per haver-me
tornar a la vida la nit del 9 de novembre de 2013.
També dono gràcies a tota la família per l’atenció, al meu padrí
Jaume Gomà per reaccionar ràpidament i no perdre la calma amb el
telèfon, a la padrina Maria, atenta
amb l’alcohol i les tovalloles, i agraeixo la valentia del meu germà i el
meu pare en practicar-me la respi-
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ració assistida i el massatge cardíac que em van mantenir “mecànicament” fins a l’arribada de l’equip
sanitari.
Gràcies, mama, ja que tu em vas
acompanyar a Lleida amb l’ambulància, on m’han atès fabulosament.
Ja torno a estar amb la meva
gent i tots els qui m’estimen, i espereu que encara hem queda molta guerra per donar.

Aitor Molins Gomà

CARTES A LA REDACCIÓ

Agraïment per l’homenatge a Meliton Sala
JVV

es d’aquesta tribuna de LA
PALANCA, en nom del meu
germà Meliton, de la meva
germana Lydia, de les desaparegudes germanes Aina i Rose, i de la
nostra família tota, amb el català de
la Catalunya Nord que hem aprés
de boca o orella, vull expressar la
nostra gratitud per l’homenatge al
nostre pare celebrat el 14 de setembre passat. En primer lloc, regraciar fortament a l’Associació
Joves de la Vall de Meià haver-lo
organitzat, perquè el silenci mena
sempre a l’oblit. Agraïm les presències de la cantautora Silvia Tomàs,
l’alcalde de Vilanova de Meià, l’alcalde de Tòrrec, l’historiador Ferran
Sánchez Agustí i Emmanuel de
Miguel Mornet, cònsol honorari de
França a Lleida.
Hem d’agrair al propietari de la
casa que va permetre posar la placa, és tot un gest que l’honora. Als
alcaldes de Tòrrec i Vilanova, a tots
els que van fer possible aquella
emotiva trobada, tot el nostre reconeixement per haver fet tornar 113
anys després el nom del nostre
pare a la casa on va néixer, un
motiu d’orgull per a Tòrrec, Vilanova
i per als seus fills que ni saben on
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Roger i Lydia Sala descobrint la placa a la casa natal del seu pare, amb Jordi Marcó de l’Associació

es troba el seu cos. A Bourgmadame, el seu nom és al Monument als seus fills morts per la
France. Però el nostre pare nascut
en aquella casa de Tòrrec va morir
també per tots vosaltres. El seu
combat era perquè tots tinguéssiu
un futur una mica millor. El seu combat era aquest, no cap altre.
I ara, un pensament per la nostra mare, filla també de Tòrrec. En
aquesta contrada, les noies són
valentes, les mares són valentes.
Un pensament pels nostres parents, els que van estar a l’acte i
els que no hi van ser. Un pensament per la gent de Tòrrec,

Vilanova i entorns que ens van
acompanyar. Que visqui Tòrrec,
que visqui Vilanova de Meià, que
visqui Catalunya.
I a l’Associació de Joves de la
Vall de Meià, desitjar-los salut i continuació pel memorable treball que
fan. Finalment, unes paraules que
no vaig poder pronunciar aquell dia
a la plaça Major de Tòrrec de tanta
emoció: una salutació fraternal a les
famílies de la Vall de Meià que han
sofert com nosaltres la pèrdua d’un
dels seus, que van donar com el
nostre pare la vida per la Llibertat
de tots.
Roger Sala Sala
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IN MEMORIAM

Josep Valls Trepat
Josep Valls Trepat, el Susei de Baldomà, així és com tothom el coneixia, espòs, pare, iaio, padrí, una persona alegre, simpàtica, riallera, que es feia estimar. Em podria passar hores i hores parlant d’ell, i l’únic que podria dir són
coses bones. Donar-te les gràcies iaio per haver-nos estimat tant, per havernos educat, per tots els valors que ens has inculcat, gràcies a tu som millors
persones, gràcies per totes les histories a la voreta del foc, per les nits d’estiu
prenent la fresca i explicant-nos les experiències de la teva vida, gràcies per
estar sempre al nostre costat. Gràcies per riure, cantar i ballar amb nosaltres
i mil gràcies per abraçar-nos, per cuidar-nos i per eixugar-nos les llàgrimes
sempre. L’Aroa, la nineta dels teus ulls, la teva besnéta, ella, petita encara, però sempre recordarà el seu
padrí que tant l’estimava, i lo content que et posaves quan entrava per la porta, per això també moltes
gràcies.
Padrí trobarem a faltar els teus petons, la teva veu, la teva olor, els teus ulls que tant ens agradaven.
Gràcies per compartir la teva vida al nostre costat. Mai t’oblidarem, padrí.
Toni, Yoli i Aroa; Cristina i Xavi
La família d’en Josep Valls Trepat volem expressar el nostre agraïment a tothom per les nombroses
mostres de condol i afecte rebudes. També volem donar les gràcies de manera especial als metges i
personal de Cap d’Artesa de Segre, pel seu suport i dedicació i el tracte tant humà com professional.

Salvador Camats Solé
Agraïm les mostres de condol pel nostre pare, padrí i besavi, així com el
treball que ha fet la residència de Barbens.
La família
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IN MEMORIAM

Al metge i a l’amic, Dr. Albert J. Jovell

ns sembles encara tan viu
entre nosaltres!... Ets tota
una presència!... Hi ha moments a la vida en què les paraules són incapaces de traduir la pro-
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funditat
dels
sentiments.
Especialment quan s’ha generat
tota una vida de servei com la teva,
lliurada als teus dos grans amors,
a part de la família: la medicina, fins
al grau més elevat, i l’atenció als
pobres, “als petits”, als marginats
per la nostra societat de consum i
presumpció amb tot el que això
comporta.
La teva humanitat, amarada de
profunds valors ètics, t’havia abocat a lliurar-te, amb tota l’ànima a
la persona per tot el que és en si
mateixa.
Digne successor, amb majúscula, del teu pare, el Dr. Salvador

Jovell, un artesenc de soca-rel,
metge eminent i un humanista de
cap a peus.
Han estat innombrables els guardons i titulacions rellevants com a
reconeixement just i agraït per tota
la teva trajectòria integral com a
persona i com a professional, fins i
tot, a un nivell de rang internacional.
La teva petjada restarà sempre
amb nosaltres. El teu record ens
serà un referent molt especial.
Gràcies, Albert, per tot el teu do i
el teu carisma! Fins a reveure!
M. Pau Baella

PARTITS POLÍTICS

2014: començar amb bon peu
on any nou a tothom!
Esperem que hagueu
passat unes bones festes i
hagueu entrat al 2014 amb força
empenta perquè aquest any sembla que ens farà falta tot i més.
Podem estar contents perquè
enguany les activitats nadalenques,
tant per la nostra mainada com per
als més grans, han estat molts satisfactòries, amb molt bona participació i crítica per part de tothom.
Voldríem fer una especial referència que per fi s’ha utilitzat el
Cubtural de forma adequada com
a lloc d’acollida per a moltes activitats per als més menuts, on va destacar especialment l’acollida del
Camarlenc Reial. Esperem que s’hi
continuïn portant a terme altres activitats al llarg de l’any per a tothom,
com s’ha fet per aquestes festes
d’una forma molt encertada.
També volem felicitar tant la Comissió de Reis com les AMPAs per
la seva gran tasca en la preparació
de l’arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient. Aquesta és una tas-
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ca que no es veu però que és imprescindible pel bon funcionament
de la cavalcada, que enguany ha
rebut una molt bon crítica.
D’altra banda, per començar
amb bon peu i sense entrebancarse, seria interessant que hi hagués
una il·luminació adequada a les nits
als nostres carrers. Ja no parlem
només de carrers perifèrics, sinó
que també succeeix al centre del
poble. Confiem en la bona voluntat
i el saber corregir que té el nostre
consistori i esperem que posi fil a
l’agulla de forma immediata per resoldre aquest problema.
També hi ha punts concrets,
pocs, val a dir, on regularment la
recollida de les escombraries es fa
dos cops per setmana. Ara, amb les
festes nadalenques, ha succeït que
tan sols han passat un cop durant
les dues darreres setmanes, amb
la conseqüent acumulació de brutícia als contenidors, fets que donen una mala imatge en determinats carrers que cap veí es mereix
tenir, ja que tots paguen els impos-

tos de forma adequada, tant si els
venen a recollir la brossa cada dia
com si ho fan dos cops per setmana. Esperem que, de la mateixa
manera que amb l’anterior problema, els responsables municipals en
aquesta matèria alertin el Consell
Comarcal, com a organisme que
executa la recollida, per tal que
aquesta tasca es realitzi amb més
professionalitat.
Per acabar, voldríem fer un desig d’any nou: que tinguem uns
pressupostos municipals equilibrats
per aquest any, amb austeritat i que
no ens ofeguin amb impostos (el de
l’aigua ja ens han dit que l’apujaran una barbaritat) per pagar deutes desorbitats generats en els darrers anys.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre
la
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FA 25 ANYS

Gener de 1989
o hi ha dubte que el
protagonisme del mes se
l’enduu la Festa de Sant
Sebastià, atès que l’any anterior
havia estat motiu de polèmica perquè l’Ajuntament va canviar-la per
dimarts de Carnaval com a festa local.
PORTADA. La figura del sant,
portada per alguns dels membres
de la Germandat, al seu pas per la
plaça de l’Ajuntament. Al centre de
la foto feta per Joan Serra, l’alcalde actual amb una miqueta més de
cabell.
EDITORIAL. Sant Sebastià: recobrar els sentits de la festa és el
títol de l’editorial, en el qual s’explica els orígens i el perquè de la festivitat.
ANIVERSARI. 50 anys de la
Guerra Civil és un article signat per
Domènec París, que ens ofereix un
emotiu record del permís que va
passar entre Baldomar, el seu poble, i Artesa immediatament després que aquesta zona fos ocupada per les tropes rebels, anomenades popularment com a “nacionals”,
bàndol on s’entén que lluitava tot i
que no ho diu explícitament. Referint-se a Baldomar, diu: “Un poble
d’uns 350 habitants va pagar un
gros tribut de sang”. I pel que fa a
Artesa: “... per estar creuat de carreteres, va ésser blanc de l’aviació.
Això va fer que presentés un aspecte més desolador...”
COMARCA. Un CAP II per
Balaguer és la notícia que explica
la reunió entre el responsable de
Sanitat a la demarcació de Lleida,
Josep Santamaria, amb el president del Consell Comarcal, Josep
Borràs, i Jaume Cardona, responsable de la comissió de Sanitat i
alcalde d’Artesa. Es veuen tots tres
en la foto que acompanya el text.
La revista aprofita per anunciar l’organització una xerrada, a finals de
febrer, sobre els avantatges d’un
CAP.
Ordenació d’en Joan M. Vendrell
és un breu article que ens informa
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d’aquest esdeveniment,
que va tenir
lloc al Santuari del Sant
Crist
de
Balaguer l’1
de novembre.
Vendrell era
el prior de la
comunitat benedictina de
Refet i va ser
ordenat pel
bisbe d’Urgell
Joan Marti i
Alanis.
Des de For a d a d a ,
J a u m e
Armengol
ens fa sabedors que un
grup de veïns
d’aquesta població van assistir a una
representació
dels Pastorets
dels
alumnes de l’Escola Pia de
Balaguer, atès que el seu rector,
Mn. Morros, n’era un dels impulsors.
ECOLOGIA. Reunió ecologista a
Artesa de Segre és un article que
explica la constitució, en una reunió a Artesa, de la Coordinadora
Ecologista de les Terres de Ponent,
formada per 9 entitats entre les
quals hi consta l’Associació de Veïns i Amics de Clua. Les prioritats
de la coordinadora són la defensa
del Montsec i l’oposició al pantà de
Rialb i a la fira de pells d’Isona.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. En l’article Història de
Clua (I), Ferran Sánchez Agustí
comença pel significat del topònim
i cita diferents llocs de Catalunya
que comparteixen aquest nom.
Després, la part històrica va des del
s. XI i fins al s. XVIII.
Reunió anyal de mitjans de co-

municació és una notícia breu sobre una reunió de mitjans de la
Noguera, convocada pel Consell
Comarcal al restaurant Morell de
Balaguer.
Una foto oportuna és una noticia encara més breu sobre la foto
que dos artesencs de la Penya
Barça van fer-se amb Ronald
Koeman, jugador holandès recent
fitxat pel club.
INFORME. La Noguera o Comtat d’Urgell: dilema a la vista és el
tema que ocupa les dues pàgines
centrals. Després d’una petita introducció sobre la polèmica suscitada per la proposta de canvi de nom
de la comarca, s’ofereix al lector
dos punts de vista ben diferents i
que, per tant, defensen postures
contràries. La primera part, Setge
a la Noguera, de la qual no en consta l’autor, ens ofereix arguments a
favor de deixar el nom com està i,
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sobretot, fa una dura crítica a l’actuació del principal defensor del
canvi de nom, Josep Borràs. El segon text, Per què comarca del Comtat d’Urgell, és precisament obra de
Borràs, aleshores president del
Consell Comarcal i diputat al Parlament, i com és lògic ens dóna arguments a favor del canvi de nom.
La idea és que si Balaguer era la
capital de l’antic Comtat d’Urgell,
per què no pot ser el nom de la comarca? En definitiva, article força
interessant.
NOTÍCIES DE PREMSA. Aquest
mes no hi he trobat cap notícia prou
propera com per fer-ne menció.
Una curiositat, però: es veu que
Josep M. Fusté, jugador blaugrana
durant el període 1962-1972, volia
presentar-se a la presidència del
club.
LA GERMANDAT DE SANT
SEBASTIÀ. En una notícia breu
acompanyada per una foto semblant a la de portada, es comenta
els acords de l’assemblea que tingué lloc el dia de la festivitat del
sant. Els objectius més ambiciosos
de la Germandat, presidida per
Jaume Llanes, eren comprar un local i una ambulància.
DEMOGRAFIA. En una pàgina
es relacionen els 27 naixements,
els 8 matrimonis i les 32 defuncions que es van produir al municipi
d’Artesa de Segre durant el 1988.
OPINIÓ. L’article Barcelona-92
en català, signat per Eva, consta
d’una primera part en què es fa un
relat de com els Jocs Olímpics han
arribat als temps actuals, partint de
la tradició grega. La segona és la
part més reflexiva: Seria Catalunya
o Espanya qui rebria els atletes?
L’idioma seria el català o el castellà? Aleshores faltaven 4 anys, però
ara ja sabem com va anar tot plegat.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. Entre altres temes dels quals s’informa aquest mes, hi trobem: la proposta d’inversió de 2,6 milions de
ptes. per a reformar les piscines,
l’aprovació del padró fiscal de l’aigua del primer semestre de 1988
per un total d’uns 2 milions, el no-

menament del regidor representant
als consells escolars de l’escola i
l’institut (Miquel Ortiz), la primera
certificació d’obres del pavelló per
un import de 858.000 pessetes i la
posada a contractació del servei de
cotxe fúnebre.
CAMP. La secció consta de dues
notícies, exposades per P. Serra,
en relació al món agrari. Per una
banda, la reunió informativa realitzada a la Cooperativa d’Artesa sobre els ajuts a l’agricultura i a la ramaderia, a càrrec dels Serveis
d’Extensió Agrària de la Noguera.
Per l’altra, els cicles tancats com a
possible solució a la crisi del
sector porcí.
HUMOR.
Sota el títol genèric de Coses
d’Artesa, els
personatges
Quimet
i
Cosme ens
ofereixen quatre acudits de
temàtica diversa.
IMATGES
D ’ A H I R .
Aquesta secció
de la revista va
prenent forma,
de moment a la
contraportada.

Es tracta d’una foto històrica, de la
qual crec que se n’ha parlat més
d’una vegada. És una imatge de la
visita de Francesc Macià, president
de la Generalitat, el 25 de maig de
1931. “L’avi” es va aturar a Artesa
de camí cap a l’aplec Bonrepòs (era
la segona Pasqua o Pentecosta).
L’edifici és les Escoles Velles i amb
prou feines es distingeix la cara de
Macià, davant la porta mirant la
gent.

Ramon Giribet i Boneta
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VIATGES

L’ombra (de les palmeres) allargada de la tardor (III)
l contraban amb els països
veïns s’està convertint en
una qüestió d’estat, un afer
important que dóna feina a moltes
persones que no tindrien absolutament res més a fer. Consisteix en
el següent: es fa cua al post a
Algèria, s’omple el cotxe o camió
que porta un dipòsit generós, i a la
cantonada, es buida en garrafes de
15 a 20 litres. Després es carrega
una pickup, una furgoneta de caixa, i es porta fins a la frontera. Un
cop allí, es passa per les muntanyes o per la carretera sucant al qui
convingui, i es repeteix l’escena a
l’altra banda de la frontera. Un cop
ha passat, a cada poble de destí
te’n pots trobar bastants que tenen
les garrafes allí esperant, amb un
embut gran amb un trípode, i una
roba de sac per evitar que t’entrin
granotes barrejades amb la benzina a dins del dipòsit. I allí la gent
omple, als nassos de les
benzineres que paguen els seus
impostos escrupulosament. El preu
pot baixar a gairebé la meitat del
que paguen normalment els usuaris, i per això s’està estenent
perillosament, modificant alhora les
economies de les zones i dels països. És bonic veure-ho de nit, perquè agafen una garrafa groga o
vermella i li posen una bombeta a
dins, fa com llums de colors. Però
de seguretat gens, pot rebentar tot
allí si encens un llumí.
Un cop passada la cua de la
benzinera, evitem un parell o tres

E

de rodes ficades dins de sengles
forats, posat tot providencialment
per a què no ens hi deixem les
dents (almenys de forma literal). Un
cop passades les rodes i diversos
avançaments prohibits més (no
meus, si no dels altres que avancen sense mirar o sense temps de
passar), arribem al nostre oasi de
destí i trobem la nostra habitació…
Però... Ai las! Que no s’obre. El
recepcionista ens havia avisat que
havien instal·lat panys amb targetes magnètiques però no funcionen
sempre. Paciència... Sempre ens
en podem anar a dormir més tard o
si no, al mateix sofà de recepció.
Al dematí, com de costum, no
podem allargar l’esmorzar a gaire
més d’un croissant. El cafè amb llet
és insuportable, però enganyem la
panxa que és el que interessa, potser al final s’hi acostumarà, qui sap.
Hi ha llocs a Tunísia que t’hi trobes
ous durs per esmorzar, potser ve
de tradició això, i llavors… Llavors
és una festa perquè si arribes a trobar sal i pebre i oli, que oli ja és
difícil… Pots convertir aquell dia en
especial, menjant-te una bona
llesqueta de pa amb oli i ou dur
salpebrat, que no és poc!!!
Aquell matí en va ser, d’especial, perquè havent menjat la nit anterior els pebrots picants cuits que
fan ells, havia de mirar com seia en
aquelles cadires de vímet no aptes
per a persones delicades.
Un cop acabades aquestes visites, ja vam poder enfilar triomfal-
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ment el retorn, cap a casa hi falta
gent. El dia anterior havia menjat
un parell de trossos de pa durant el
dia, esperava que avui podria dinar com Déu mana. Quin sigui. Sí,
vaig menjar un trosset (escarransit) de carn i una amanida que passaven el control de qualitat (el mínim, el que queda quan no hi ha
més controls). El que passa és que
perdíem més temps espantant les
mosques que menjant. Al final, al
company se li va ocórrer fer un
munteret de carn més enllà per
atreure les mosques. Va ser efectiu, i ens van deixar tranquils, tot i
que la visió no era molt agradable.
Ens van oferir cafè, i vam acceptar
erròniament, perquè aquella nit no
vam dormir bé cap dels dos. Petits
detalls, el cafè era fortíssim i dens,
portava quatre vegades més cafeïna que el normal.
Tornant cap a Alger, ens trobem
amb la petita sorpresa que ens té
reservada la falta de previsió: els
hotels estaven plens. Petita jugada que succeeix sovint i per la qual
aquesta vegada teníem un as amagat. Tot i tenir tots els hotels plens,
un hotel a la costa no gaire lluny de
la capital, que ens havia informat
convenientment un amic, tenia
moltes places. Per la propera vegada, ens vam ben apuntar el telèfon i la situació d’aquest hotel, per
a evitar contratemps.

Joan Giribet

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de desembre
APROVACIONS FETES DURANT
EL MES DE DESEMBRE
S’aprova la relació de factures majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2013, que pugen la
quantitat de 52.653,80 euros.
S’aprova la relació de factures del
Patronat de l’Emissora Municipal de
Ràdio majors de 150,26 euros pendents d’aprovació, corresponents a
l’exercici comptable 2013, que pugen la quantitat de 3.703,99 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per les obres de rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres,
situat al carrer d’Avall, 3 de Tudela
de Segre.
- Per les obres d’adequació al RD
1135/2002 de Benestar Animal,
d’una explotació porcina, amb canvi
no substancial, situada a la parcella 121, del polígon 25 a Colldelrat.

- Per les obres per a enderrocar els
corrals de darrera de l’immoble situat a la carretera de Tremp, 53,
d’Artesa de Segre.
- Per les obres de canviar la claveguera general vella d’entrada a l’interior de l’immoble situat a la plaça
Major, 3 d’Artesa de Segre.
- Per les obres menors de construcció d’una cabana de 16 m2 i enderrocar l’existent i col·locació de tanca, a l’hort situat a la parcel·la 194
del polígon 7 a l’horta d’Artesa de
Segre.
- Per les obres majors per al
recalçament d’un tram del cementiri de l’església de Sant Serni, de
Vall-llebrerola, degut a les obres
que es van realitzar a la parcel·la
llindar, núm. 75 del polígon 14.
- Per les obres majors de legalització del moviment de terres realitzat a
la parcel·la 207 del polígon 15 a Anya.
S’aprova la següent pròrroga de llicència d’obres:
- A la llicència
d’obres atorgada
en data 26 de novembre de 2010,
per l’ampliació
d’edifici per habitatge unifamiliar

situat al carrer de la Font, 2
d’Alentorn, per la meitat del termini establert, sent aquest un any
i mig.
S’aprova la següent autorització
d’entrada i sortida de vehicles a través de la vorera:
- Gual de 4 metres lineals a l’edifici
situat al carrer Mare de Déu de
Salgar, 5, porta 1, d’Artesa de Segre.
INFORMES D’ALCALDIA
- S’acorda concedir ajut econòmic
al Club CUDOS per cobrir les despeses de l’esmorzar de l’activitat de
pujada del pessebre a Sant Mamet.
- S’atorga ajut econòmic de 100
euros a El Lokal corresponents al
premi concedit a l’equip guanyador
de les Olimpíades Rossi Delight.
- S’acorda concedir ajut econòmic
per un import de 100 euros a l’Associació de Pessebristes de la parròquia d’Artesa de Segre, per a la
concessió de premis del 58è concurs de pessebres.
- S’informa que es trasllada el local
de jubilats a les Escoles Velles, on
fins fa poc hi havia la Biblioteca.
Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, els dies 27 de febrer (presa de
dades) i 6 de març (lliurament nou DNI), podeu demanar
hora a les oficines municipals personalment o per telèfon
(973 40 00 13) a partir del 10 de febrer de 2014.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 12 de febrer
Artesa de Segre: dimecres 12 de febrer (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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PALANC-OCI

Jeroglífic

Humor

per David Fusté
Peça de roba per a una monja

J. Galceran

T
Solució al jeroglífic
Túnica ( t única).
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IMATGES D’AHIR

El pont de Vernet. 1949

rtesa estava en plena fase
de reconstrucció. La caserna de la Guàrdia Civil s’havia acabat feia poc, així com l’Ajuntament i les cases dels mestres, i
s’havia arranjat l’edifici de les escoles. Hi havia febre per esborrar
els records del passat, per a referho tot. La paraula clau era
reconstruir. Restaurar la normalitat
en les vides i els edificis del poble.
La imatge ens ofereix el Pont de
Vernet nou de trinca. Aquell any

s’havia acabat la llosa del pont, que
vol dir que ja hi podien circular els
vehicles. El pont anterior havia estat volat per l’exèrcit republicà en
la retirada. Aquest pont, abans de
la guerra i encara avui, és propietat de la Diputació de Lleida. L’enginyer que va dirigir aquesta
construcció era Sánchez García, i
l’encarregat de l’obra per Regions
Devastades va ser l’artesenc Josep
Feixes Prió, qui ja tenia experiència
en la construcció de altres ponts.

Feia 10 anys de l’acabament de
la guerra, i el 1949 es va iniciar el
NO-DO. Enmig d’un fort control i
molta censura, el país anava cap a
la normalització, més que res de
vistes enfora. Aquell any va arribar,
molt a poc a poc, la primera ajuda
americana a l’Espanya franquista.
Per a fixar l’ambient d’aquella
època, cal recordar que el juny de
1947, George Marshall, secretari
d’Estat dels Estats Units, va fer el
famós discurs del futur Pla
Marshall, el programa d’ajuda americana per a la reconstrucció
d’Europa. Com que a Espanya sols
ens tocava esperar ajudes i aplaudir (ens veien com a continuadors
de la dreta vençuda), el 1953 el
Berlanga va fer un film irònic sobre
el tema, Bienvenido Mr. Marshall.
Una espanyolada en la qual al final
els americans passen de llarg.
De diferents maneres, però, l’ajuda esperada ens arribaria pocs
anys després a canvi de concessions.

Aclariment
Us oferim la foto sencera corresponent a l’article del mes passat, “La
Sembra. Anys 40 i 50”, tal i com havia de sortir.

Bartomeu Jové i Serra
Foto Calafell de la col-lecció
Sisco Baella

A
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LA FOTO

Alumnes de l’Institut Els Planells d’Artesa van aportar el seu granet de sorra a les activitats solidàries
prèvies al Nadal amb la donació de diverses joguines a la secció local de Càritas. Foto: Jordi Farré

