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La variant d’Artesa
compleix tres anys
Menys transit, menys molèsties
però també menys negoci

Activitats
d’estiu

La variant d’Artesa compleix tres anys
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Tres anys després, en un plat de la balança hi trobem la reducció del trànsit rodat a
la zona de la carretera; en l’altre, la davallada de vendes en comerços i serveis, tot
i que els afectats reconeixen que la crisi hi
ha tingut molt a veure.
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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.
JUNY
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 11: Arseniy Yanishevskiy, fill de Vitaliy i de Natalia
dia 29: Boucounte Diop Sisse, fill d’Aliame i d’Aminata
Matrimonis:
dia 7: Jonathan Molina i Manrique (veí d’Artesa)
Amanda de Sousa i Amaral (veïna d’Artesa)
dia 28: Marc Galceran i Vila (natural d’Artesa)
Alícia Monterroso i Bastús (natural d’Artesa)
Defuncions:
dia 7: Miquel Pujol i Cardeñes (75 anys), natural de
Folquer
dia 8: Francesca Salgado i Prieto (94 anys), natural
d’Almodóvar del Río
dia 9: Francesc Mora i Martí (84 anys), natural d’Artesa
de Segre
dia 10: Marcel Maluquer i Roca (94 anys), natural
d’Alentorn
dia 29: Àngela Solé i Potrony (89 anys), natural de
Baronia de Rialb
Municipi de Vilanova de Meià
Matrimonis:
dia 14: Carles Orts i Pons (veí de les Borges Blanques)
Isabel Montanera i Grau (veïna de Lleida)

FESTES
FESTES MAJORS
MAJORS
Alentorn: 1, 2 i 3 d’agost
Tòrrec: 2 i 3 d’agost
La Fàbrica: 3 d’agost

Actes que sabem que es faran
Durant l’estiu:
Els divendres, a les 22h, a la Pl. Ajuntament, Sardanes a la fresca. Organitza: Amics de la Sardana
d’Artesa de Segre
Tardes d’agost:
A la pista poliesportiva d’Artesa, Campionats d’estiu
de bàsquet a 3 (2 categories: nascuts fins al 2000 i
nascuts entre el 2001 i el 2007). Organitza: CENG
Activitats a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot:
Veure pàg. 33
9 d’agost:
A les 18:30, a Alòs de Balaguer, III Cursa de muntanya (10 km), puntuable per a la Lliga de la Noguera.
Mitja hora abans, Caminada i Cursa Infantil. Organitza: Comissió de Festes d’Alòs de Balaguer
23 d’agost:
- Entre 11h i 14h, a les Piscines Municipals de la teva
localitat, Activitats aquàtiques del projecte Nereu
- A les 19:30, a Artesa, Cursa de muntanya “lo Meló”
(12 km). Organitzen: CUDOS i Ajuntament d’Artesa
23 i 24 d’agost:
Fira de Sant Bartomeu (veure pàg. 42)
8 de setembre:
Festa de les marededéus trobades (Mare de Déu
de la Vedrenya)
10 de setembre:
A les 22h, a la Pl. de la Nació Catalana, Concert “Les
cançons del sogre” (Anaïs Falcó i Pau Vidal). Organitzen: ANC Artesa de Segre i Comissió 300
11 de setembre:
Actes de la Festa Nacional de Catalunya

Seró: 9 i 10 d’agost
Vall-llebrera: 9 i 10 d’agost
Sta. Maria de Meià: 14 a 17 d’agost
Boada: 16 d’agost
Montsonís: 16 d’agost
Cubells: 22, 23 i 24 d’agost

Baldomar: 29, 30 i 31 d’agost
Torre de Fluvià: 30 i 31 d’agost
Gàrzola: 6 i 7 de setembre
Vilanova de Meià: 11 a 15 de setembre
Lluçars: 20 i 21 de setembre
Montargull: 20 i 21 de setembre

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
JUNY
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

20,4°
33,6° (dia 8)
8,8° (dia 2)
9
40,7 mm (dia 12)
91,3 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

5
10 mm (dia 24)
24 mm

4 la Palanca

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

22,8°
35° (dies 8 i 21)
10° (dies 1 i 2)
6
7 mm (dia 24)
17 mm
21,2°
34,3° (dia 8)
7,3° (dia 1)
8
11,4 mm (dia 24)
23,7 mm
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Els temps estan canviant
Aquest mes manllevem el títol d’una cançó de Bob Dylan que
deia “Cal canviar si canvia el món. El jovent ja parla diferent”. Si
mirem al llarg de la història, hi ha hagut reformes, revolucions,
invents... que han variat el punt de vista i la forma de viure de la
gent.
De fet, el canvi és permanent, però ha estat després de la II
Guerra Mundial que s’han produït les innovacions més grans de
la història. A la prehistòria també es produïen canvis, tot i que
calien segles per evolucionar. Ara, en els darrers 70 anys hi ha
hagut avenços molt importants. Potser gradualment, gairebé sense adonar-nos-en, però realment increïbles.
Per citar-ne alguns: els descobriments fruit de l’anomenada
carrera espacial que va portar els primers humans a la lluna, els
grans avenços de la ciència i de la medicina en general, els GPS
que ens permeten orientar-nos en diferents situacions, els diferents dispositius mòbils que han superat amb escreix els primers
telèfons mòbils, la proliferació de xarxes socials virtuals que ens
mantenen en contacte permanent ni que ens trobem a les antípodes...
El canvi més important, però, és probablement l’actitud, la
manera de la gent d’acceptar la realitat i d’assumir ràpidament
les novetats en les nostres vides. En això, les generacions més
joves sempre han estat les més receptives i a la gent gran els
costa més.
Als anys 80, IBM ja va posar els ordinadors al mercat. Al 1996,
a Espanya hi havia uns 80.000 servidors connectats a la xarxa.
Avui dia es calcula que hi ha prop de 700.000 milions d’usuaris
en tot el planeta. Abans d’Internet només existia el telègraf com
a forma ràpida de comunicació a distància. Avui és una eina gairebé imprescindible: empreses, banca, administració, educació...
Algun exemples de diferents àmbits que s’han produït en poques dècades: en música, hem passat del disc de vinil al CD i
finalment al format digital; en cinema, el cel·luloide ha passat a la
història; en agricultura, dels carros i les mules als tractors. I així
podríem anar fent una llarguíssima llista.
Paradoxalment, una cosa que no canvia mai és el fet que tot
canvia. Amb la diferència que si fa un segle els humans ens podíem preguntar com viuríem a partir de l’any 2000, ara és normal
pensar en com seran les coses només dintre de 5 o 10 anys. El
cas és siguem capaços de pair aquest ritme vertiginós de les
nostres vides perquè, com cantava Dylan, els temps estan canviant.
Que tingueu un bon estiu i recordeu que ens retrobarem amb
la revista del setembre.

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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ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )
Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76

NOTICIARI

Primeres ajudes pels aiguats del maig
Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de
Baldomar s’ha acollit a la
línia estatal d’ajudes regulada al
Reial Decret 307/2005, creada per
finançar actuacions derivades de
situacions d’emergència. La gestió
s’ha fet després de rebre informació sobre la subvenció durant la
reunió que van mantenir a la subdelegació del Govern Central a
Lleida la subdelegada, Inma
Manso, el president de l’EMD,
Josep Galceran, i l’alcalde d’Artesa,
Mingo Sabanés, el mes de juny, just
després dels aiguats.
Els requisits de les ajudes han
permès que s’hi acollis l’EMD. No
obstant, per la seva banda,
Sabanés va explicar que l’Ajuntament d’Artesa no s’hi ha pogut acollir perquè la normativa de la subvenció estableix invertir un percentatge mínim de la partida de repa-

L’

ració de camins en les actuacions
d’emergència, una xifra que, en el
cas d’Artesa, resultaria massa elevada. “Obligaria a fer una inversió
excessiva”, va explicar l’alcalde, “i
no és viable”.
Baldomar, en canvi, ha sol·licitat
aquesta ajuda per cobrir les despeses de les actuacions d’emergència efectuades per fer possible
la circulació de maquinària agrícola pels camins del terme durant la
campanya de la sega, una inversió
que va sumar uns 16.000 euros. A
més a més, l’EMD també sol·licitarà
una subvenció al Departament de
Governació de la Generalitat per
cobrir les despeses de les reparacions que s’han hagut de fer a l’interior de la població, uns desperfectes provocats també pels forts
aiguats del 28 de maig.
Pel que fa a aquest ajut demanat a Governació, d’acord amb el

que va informar el director dels
Serveis Territorials a Lleida, Jordi
Curcó, durant la visita a la zona
afectada, s’ha limitat a les intervencions a dins del nucli de Baldomar,
les úniques sobre les quals té competències aquest departament. Són
obres que van començar a finals de
juny i que sumen uns 7.000 euros
que, si no hi ha contratemps d’última hora, cobrirà íntegrament el
departament de Governació. Els
treballs inclouen reparar l’entrada i
la sortida al poble, on s’ha descalçat la carretera i s’ha enfonsat un
mur, el monument situat també a
l’entrada del poble, l’accés al cementiri, una claveguera a la plaça
de l’Església i la clamor general.
Els aiguats van tenir lloc el 28 de
maig i van afectar especialment
Baldomar, però també van causar
danys en altres indrets del municipi, com ara Vernet.

Tot a punt per licitar l’obra de Clua
Ajuntament ja ho té gairebé tot a punt per
licitar l’obra d’apuntalament de la muntanya
de Clua. Segons va informar el consistori a
finals de juny, ja s’ha tancat un nou acord de finançament, en aquest cas amb la Diputació de Lleida, que
aportarà 16.000 euros per sufragar aquesta intervenció, pressupostada en 238.000 euros. Els 16.000
euros de la Diputació se sumen als que ja hi havia
compromesos fins ara, 76.000 euros del Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat i una aportació
extraordinària de la Generalitat de Catalunya de
75.000 euros més. El consistori preveu licitar l’obra
al setembre.

L’

L’obra té un pressupost de 238.000 euros
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NOTICIARI

Vernet reforma la Casa de la Vila
l poble de Vernet va estrenar la reforma de la casa de
la vila coincidint amb la festa major, que se celebra el cap de
setmana abans de Sant Joan.
L’obra ha suposat una inversió de
24.000 euros i era un compromís
d’aquesta legislatura, segons va
explicar el mateix alcalde d’Artesa,
Mingo Sabanés. Els treballs han
consistit en una millora integral de
l’edifici, que estava molt deteriorat,
i del seu entorn. El poble hi ha aportat 11.000 euros, i l’Ajuntament,13.000, tot i que encara està
pendent que l’Institut d’Estudis
Ilerdencs respongui a una petició
de subvenció.

E

S’ha netejat i
condicionat la
planta baixa,
s’ha refet la primera. S’ha renovat la instal·lació
de llum i aigua,
s’ha construït un
lavabo
nou,
s’han renovat finestres i tancaments, s’ha posat aïllament i
també s’ha fet
La casa de la vila és a la plaça del poble
una nova teulada. El terra s’ha enrajolat i ara no- dels veïns, per fer-hi tant reunions
més falta pintar-ho. L’edifici és a la com àpats de germanor o altres
plaça i serà un espai a disposició festes.

Un artesenc a la junta del Col·legi d’Enòlegs
ordi París i Peralba va sortir escollit
vicepresident i vicedegà del Col·legi
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
en la reunió del 5 de juliol. L’assemblea
constituent del Col·legi va tenir lloc al Monestir de Poblet i va donar el tret de sortida
a l’activitat d’aquest col·legi professional. El
president i degà serà Carles Playà i Maset i
en total la junta estarà formada per nou persones més.

J
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París, a l’esquerra de la imatge, en la foto de família del col·lectiu

NOTICIARI

Intercanvi i final de curs a l’Orfeó Artesenc
Orfeó Artesenc i la Coral
Rossinyol de Terrassa van
oferir un concert de final
de curs diferent el dia 29 de juny. A
diferència d’altres anys, enguany el
concert comptava amb la participació de dues formacions, ja que el
cor vallesà visitava la població
artesenca en el marc de l’intercanvi que ambdues entitats han realitzat aquest curs. Així, cal recordar
que l’Orfeó Artesenc va passar una
jornada a Terrassa el dia 4 de maig.
A Artesa, la jornada va començar amb la descoberta de l’emblemàtic Espai Transmissor de Seró,
on els diferents integrants de la
Coral Rossinyol de Terrassa van
gaudir d’una visita guiada per
aquestes importants restes arqueològiques. A continuació van tenir
lloc les primeres cantades i el dinar

L’

10 la Palanca

El concert conjunt es va fer al Cubtural

de germanor, amb els dos orfeons.
A la tarda, a partir de les sis i al
Cubtural, es va fer el gran concert

de final de curs, amb els directors
J.L. Guzmán, pels artesencs, i Alba
Millán, per la Coral Rossinyol.

BALDOMAR
Festa de primavera
Un any més, l’Associació de Veïns
i Amics de Baldomar va celebrar la
festa primavera. Aquesta tingué lloc
el 31 de maig i, com sempre, va
constar de l’aportació de diferents
plats cuinats per aquelles persones
interessades a participar a la festa.
No cal dir que fou un èxit i, des d’aquí,
volem agrair als cuiners i a les cuineres la seva àmplia oferta culinària.

Nova temporada de la
piscina de Baldomar
Per Sant Joan es donà per iniciada
la nova temporada de la piscina de
Baldomar. Com a novetat, enguany
s’ha pintat la piscina i l’entorn, feina que s’ha dut a terme per mitjà

de voluntaris, a qui volem agrair la
seva implicació i la bona feina feta.
També, com l’any passat, hi ha servei de socorrista, gràcies a la subvenció de la Diputació de Lleida. Us
recordem que la piscina és oberta
a qualsevol banyista, sense necessitat de ser-ne soci.

Atenció a la gent gran ‘Enlloc
com a casa’
Ha començat el servei d’atenció a
la gent gran de Baldomar i les encarregades són la Dolors Valls i la
Cristina Miret, ambdues veïnes de
Baldomar i que es coordinaran per
tal de poder atendre millor les necessitats de la gent gran, com ara
tenir cura de la persona i el seu

confort, de la seva alimentació,
compra i cuina si s’escau, de la llar
i la seva organització i/o neteja, oferir suport i orientació als familiars
sobretot en situacions agudes, collaborar en l’educació de pautes i
hàbits, oferir transport i acompanyament a visites sanitàries i altres
tràmits, oferir vetlles si fos necessari, donar suport emocional i a la
integració social i comunitària i altres tasques que puguin sorgir per
situacions esporàdiques. Els interessats a gaudir dels diferents serveis han d’adreçar-se a l’oficina de
l’EMD on se’ls informarà més abastament, tant de les condicions com
dels preus.
EMD BALDOMAR

Fe d’errates
A la secció del maig, s’informava de la instal·lació d’una nova bomba d’aigua i s’incloïa una foto que, evidentment, no
pertanyia a la bomba sinó a l’establiment del reg del Sot que s’estava duent a terme en aquells moments. Disculpeu, doncs,
l’error en la informació. Per altra banda, al número de juny no vam destacar cap altra informació a banda de la dels aiguats
perquè vam considerar adequat donar més ressò a aquests fets.

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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Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalcificadors
Osmosi
Fontaneria

LLUÍS CASES VIDAL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 696 145 650

Ctra. d’Agramunt, 71

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291

MUNICIPIS

Restauració de l’església de Vilanova
l diumenge dia 29 de juny
va tenir lloc la inauguració
de les obres de restauració
de la portalada romànica-gòtica de
l’església de Sant Salvador de
Vilanova de Meià, presidida per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep
d’Andorra, Mn. Joan-Enric Vives.
L’Arquebisbe d’Urgell fou rebut
per les autoritats assistents, l’alcalde de la població, Xavier Terré, el
director dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura a Lleida,
Josep Borrell, el Subdirector General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Manuel
Rueda, el rector de la parroquia Mn.
Antoni Pich i la Delegada diocesana de Patrimoni Cultural del Bisbat
d’Urgell, Clara Arbués.
Seguidament, tingueren lloc els
parlaments davant la portalada restaurada, on es destacà la importàn-

E

cia de les diverses
intervencions dutes a terme a l’església, incloses
dins el programa
Romànic Obert de
la Generalitat de
Catalunya, l’Obra
Social “La Caixa”
i el Bisbat d’Urgell.
Per la seva part,
l’arquitecte Ramon M. Puig i el
restaurador Ramon Solé, explicaren al públic assistent els detalls
més rellevants de les actuacions realitzades en aquest temple, que
data dels segles XIII-XIV i que fou
declarat monument històric-artístic de caràcter nacional pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 20 de juliol de
1984.

En l’Eucaristia que se celebrà a
continuació, Mons. Joan-Enric va
fer palès el gran agraïment als fidels que hi havia a l’església i felicità el poble per aquesta recent restauració. En acabar, es va servir un
refrigeri per tots els assistents a
l’acte d’inauguració.
Text i fotos: Iolanda Masanés

la
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MUNICIPIS

Festa Major de Vilanova de Meià
ls dies 11, 12, 13, 14 i 15 de
setembre Vilanova de Meià
es vestirà de Festa Major.
Com ja és tradicional, la Diada Nacional de Catalunya obrirà un cartell que aquest any arriba carregat
de novetats.
El dia 11, el pati de les escoles
acollirà el primer sopar de festa
major, una iniciativa impulsada per
l’associació de joves del Lokal VDM
amb l’objectiu d’enfortir l’esperit de
la nostra Festa Major i viure-la al
carrer.
La tradició continuarà sent un
dels eixos de la nostra festa d’estiu: havaneres a la plaça de l’Església, ballada de sardanes a la plaça Major, recuperació de lo catxo,
balls de tarda a la plaça, animació
infantil a les piscines i la tradicional
xocolatada de la Penya Barcelonista no faltaran al nostre programa.
Aquest any també comptarem
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amb dues nits de concerts de luxe.
Divendres, Buhos serà el cap de
cartell d’una nit de versions. Els de
Calafell presentaran el seu últim treball, Natura Salvatge. L’Orquestra
Route 66, la Batucada -que compta amb jovent de Vilanova- i el el
DJ artesenc DJ Bamba seran els
encarregats de fer-nos viure una nit
100% de Festa Major. Dissabte, Dr
Calypso prendrà el relleu d’una nit
per ballar. Reggae, ska, swing i
festa, molta festa, al pati de les escoles. Dr. Calypso celebrarà a
Vilanova els seus 25 anys als escenaris acompanyats de Dirty
Diablos, la batucada i Insershow, un
vells coneguts del Resistència.
Abans del concert, però, hi haurà, com sempre, temps per recuperar la memòria històrica i retre homenatge als nostres herois quotidians. En aquesta sisena edició farem un acte inmemoriam a

Sebastià Piera, fill de Santa Maria
de Meià, criat a Baldomar, combatent republicà a la Guerra Civil, a la
II Guerra Mundial a Rússia i a la
resistència antifranquista a
Catalunya, deportat a Còrsega des
de França després de ser detingut
i torturat per la dictadura franquista, membre de la comissió d’honor
del PSUC i Creu de Sant Jordi de
la Generalitat 2004. L’acte es farà
dissabte 13 a les 6 de la tarda a la
placeta de Santa Maria de Meià.
Un programa per a totes les
edats i per a tots els gustos que
esperem que us agradi i continuï
avançant tant com ho fa la cursa
Perseguint la Perdiu, consolidada
al calendari de curses d’estiu, que
dissabte dia 13 celebrarà la tercera edició i que cada any suma més
‘perdiuaires’.
Lokal VDM

MUNICIPIS

Tastets d’Art al Montsec
astets d’Art al
nífica. I ens va deixar
Montsec és una
ganes de més... Per
iniciativa d’un
això ja estem preparant
grup d’artistes vinculats
l’edició del 2014, un proal poble de Vilanova de
jecte igualment engresMeià, a la falda de la
cador que pretén
serralada del Montsec.
introduir nous elements
A partir d’una idea nasmantenint l’esperit dels
cuda per casualitat, com
primers Tastets. Aquest
tantes d’altres, a l’abric
any, sense abandonar
d’una sobretaula, ens
les expressions plàstiques, volem introduir els
vam
embarcar
a
Tastets literaris. Penconstruir un espai que
sem que hi ha molta
pogués acollir la divergent al nostre voltant
sitat d’obres que teníem
que té inquietuds artísal davant: dibuixos al
tiques de tota mena, i
pastel, aquarel·les, olis,
Foto de família dels organitzadors i una imatge de l’edició de l’any passat
potser la més estesa —
pintura sobre seda,
i la més íntima— és la
infografia, escultura i fotografia. I vam descobrir el Palco Vilanova de Meià. També es van d’escriure: poemes, pensaments,
de la Sala del Sindicat, un espai de programar Tastets d’activitats rela- reflexions, contes o novel·les... Roparets encalades i terra de taulons, cionades amb el territori: els Tas- màntics, irònics o terrorífics... Peramb una barana pintada de vermell tets sensorials, una experiència per sonals, inventats o de ciència-fici finestres que s’obren al Cogulló, als sentits de la mà del cuiner Sergi ció... Ens interessen tots i ens fa
que ens va enamorar. L’encant de Meià, i els Tastets Gormands, il·lusió compartir-los, i també que
d’aquest lloc ens va decidir a do- una degustació de melmelades i els vulgueu compartir amb nosalnar una doble vessant al projecte: galetes, formatges i matons, i oli, tres.
exposar l’obra i recuperar un espai vi i cava, elaborats per
en desús que havia estat un centre Cal Cabàs Productes
de trobada i d’activitat cultural del Artesans, Formatgeria
poble.
Tòrrec i Ca l’Arió, proL’Antoni, el Xavi, el Víctor, la Mar ductors de la zona.
i en Jaume són els esperits artísEntre l’equip dels
tics dels Tastets. I no només els Tastets hi ha hagut,
uneix l’art i l’amistat, sinó també un des del principi, l’ànim
vincle comú amb el poble de de fomentar la interacVilanova. Perquè aquest va ser el ció amb els qui ens
fil conductor del projecte: la vincu- han vingut a visitar.
lació amb el territori que ens acull. Per això, durant tota
Les obres no presenten per força l’exposició es va mantemàtiques relacionades amb el tenir una iniciativa en
Us animem a contactar amb noMontsec, però els seus autors sí forma d’Art Barter, una forma d’inque hi tenen relació. I per això el tercanvi d’obres d’art. L’objectiu del saltres si teniu ganes de participarlema del projecte: els Tastets són nostre Intercanvi de Tastets no era hi. Ho podeu fer a través de
“al” Montsec, no necessàriament aconseguir diners a través de la tastetsdart@gmail.com i del blog
“del” Montsec. Ens va semblar una venda de les obres exposades, sinó http://tastetsdart.blogspot.com. I si
distinció important per acollir tota la conèixer la percepció que la gent te- ens voleu venir a veure, serem al
diversitat possible, per donar una nia d’aquella obra; es buscava una Palco de la Sala del Sindicat del 9
oportunitat d’expressió artística a reflexió per part de qui admira els al 23 d’agost.
tothom que hi volgués participar.
quadres, les escultures o les fotograL’any passat, en la primera edi- fies, més enllà del valor econòmic
Rosa Roqué i Glòria Castells
ció, les obres van restar exposades que puguin tenir.
Comissàries Tastets
des del 10 d’agost fins al dissabte
Els Tastets d’Art de l’any 2013
d’Art al Montsec
14 de setembre, Festa Major de van resultar una experiència mag-
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Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

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

LA NOGUERA
Incendis a la Noguera

Curs de monitor astronòmic Starlight

El final de juny va se complicat pel que fa als incendis
a la comarca. A més del de Vilves, n’hi va haver a
Oliola i a la Sentiu de Sió. A Oliola s’hi van desplaçar
23 dotacions terrestres i 3 d’aèries, i va afectar unes
60 hectàrees, 26 d’agrícoles i la resta, forestals. A la
Sentiu s’hi desplaçaren 27 dotacions terrestres i 10
d’aèries, i les hectàrees afectades van ser 123, 115
d’agrícoles i 8 de forestals, algunes al municipi de
Bellcaire d’Urgell.

25 alumnes van assistir al 1r curs de Monitors Astronòmics Starlight Montsec, impartit del 19 de maig al
17 de juny al Centre d’Observació de l’Univers. Estava adreçat principalment als propietaris i gestors d’allotjaments turístics, empresaris i professionals del turisme, per proporcionar-los coneixements teòrics sobre
astronomia i com saber exposar-ho als turistes, com
a reclam més per desenvolupar el sector. Atesa la
demanda, es preveu fer-ne una altra edició l’any vinent.

Requisen tabac de contraban
La Guàrdia Civil va requisar tabac de contraban a Ponts
l’11 de juny. El tabac estava amagat dins d’un doble
fons al sostre del cotxe. Eren 1.750 paquets, el valor
dels quals es va calcular en més de 7.000 euros.

Carnet interpiscines
Aquest és el tercer any que diversos municipis de la
comarca participen en el projecte Carnet interpiscines,
impulsat per l’Oficina Jove de la Noguera, a través del
qual es pot adquirir un carnet de temporada únic per
accedir a onze piscines municipals de la comarca. El
carnet val 40 euros i les piscines són Bellcaire,
Bellmunt, Butsènit, Menàrguens, Montgai, Penelles,
Preixens, la Sentiu, Térmens, Torrelameu i Vallfogona.

Camp de treball a Montgai
Del 30 de juny fins al 14 de juliol Montgai va acollir per
sisè any consecutiu un camp de treball, en aquesta
ocasió per recuperar antics senders i camins de pas
del nucli de Butsènit per recuperar la memòria històrica i treure’n un benefici turístic. El grup estava format
per 15 joves d’entre 15 i 17 anys, que van anivellar
amb eines manuals els senders, van esbrossar i eliminar les males herbes i van delimitar-los amb elements naturals.

Anna M. Vilanova
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EL CAP INFORMA

Berenar saludable a Foradada
er fer una alimentació sana,
cal menjar de manera variada i aportar l’energia i els
nutrients adequats a les necessitats
de cada persona segons l’edat, el
sexe, la talla i el nivell d’activitat física que fa.
També és important seguir les
normes d’higiene a l’hora de conservar els aliments, transportar-los
i preparar-los, per evitar intoxicacions i infeccions alimentàries. I llegir bé les etiquetes dels productes
que comprem envasats, per poder
fer una elecció adequada segons
les necessitats de cadascú.
Us volem oferir unes recomanacions per a fer-ho fàcil.
- S’aconsella fer tres àpats principals (esmorzar, dinar, sopar) i dos
de complementaris (a mig matí i a
mitja tarda).
- Per dinar i sopar proposem un
plat en què la major part sigui ocupat per verdures i hortalisses i farines, i només una petita part l’ocupin les proteïnes (carn, peix, ous...).
Els postres seran fruita fresca i la
beguda, aigua.
- Utilitzar oli d’oliva, tant per cuinar com per amanir.

P
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- Millor els aliments frescos,
mínimament processats, de producció local i de
temporada.
- Gaudir de la
satisfacció del
menjar, a la taula
i amb moderació.
Dedicar-hi
el
temps necessari
(mínim 20 minuts).
- Incloure més
llegums, són una
joia gastronòmica i nutricional i molt
assequibles.
- Utilitzar poca sal a la cuina i a
la taula, i que sigui iodada.
- Incrementar el consum de fruits
secs sense sal.
- Triar els làctics semidesnatats
o desnatats, perquè tenen la mateixa aportació de calci però menys
greixos i colesterol.
- Compartir amb els menuts de
casa la compra i l’elaboració dels
menús i dels menjars. A més de ser
una bona distracció, aprenen del
que veuen.

- Els postres habituals han de ser
les fruites fresques. Tant al dinar
com al sopar, hi ha d’haver una
hortalissa.
- L’aigua és l’única beguda bàsica. Els sucs i les begudes ensucrades han de ser de consum esporàdic.
Totes aquestes recomanacions i
altres, les vàrem parlar el dia 3 de
juny amb els veïns de Foradada,
amb qui vam compartir un berenar
saludable.
Podeu trobar-les a http://
www20.gencat.cat.

LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

Un curs més a la motxilla

En el pavelló, alumnes, mestres i famílies vam poder gaudir d’un altre
concert del grup Trast

mb el mes de juny, el curs
2013-2014 va arribar a la
seva fi i tots plegats (alumnat, mestres, famílies...) hem acabat amb la nostra motxilla personal
una mica més plena, amb el bagatge de les experiències que, curs
rere curs, ens enriqueixen com a
persones.
Després de les darreres sortides,
a primers de juny, hem anat tancant
temes i s’han repetit les circumstàncies típiques de la recta de final
de curs. Volem destacar, però, el
protagonisme que adquireix l’alumnat de 6è en aquesta època, ja que
després de passar 9 anys a l’escola (3 a educació infantil i 6 a primària), els toca “canviar d’aires” i anar
a l’institut. Han passat d’infants a
adolescents gairebé sense adonarnos-en.
Enguany, els alumnes de 6è han
realitzat un projecte interdisciplinari
anomenat “El bosc encantat”, en
què hi han participat les àrees de
matemàtiques, medi, anglès, català, educació física, religió i alterna-

A

L’últim dia de curs, l’escola es va acomiadar dels nois i noies de 6è

tiva. Els resultats més “visibles” del
projecte s’han produït precisament
a final de curs, quan tot el que s’havia plantat va adquirir la màxima
esplendor (principalment plantes de
clima mediterrani autòcton). I, tal
com es diu a la pel·lícula “The
garden secret”, si mires amb atenció, descobriràs que tot el món és
un “bosc encantat”.
Per altra banda, aquests nois i
noies ens van delectar amb un
magnífic espectacle musical la vigília d’acabar el curs escolar. Tot i
que van fer dos passis, només vam
poder convidar a les famílies
d’aquests alumnes per qüestions
d’espai i de temps.
Com cada any, també van ser les
protagonistes del darrer dia del
curs. A primera hora del matí, representants de tots els cursos els
van desitjar molta sort en la nova
etapa de la seva vida que començaran al setembre. De la mateixa
manera, talment com si fossin els
germans grans de tota l’escola, van
dedicar unes paraules d’ànims i

L’alumnat de 6è treballant al “bosc encantat”

d’agraïment a tota la resta.
Finalment i per acabar d’arrodonir l’últim dia de curs, vam poder
gaudir una altra vegada, com l’any
passat, d’un concert del grup Trast.
Sembla que s’hi troben bé entre
nosaltres i no han tingut cap inconvenient en tornar. Tot ve del fet que
l’escola va fer un lip dub de la seva
cançó “Camina”.
Com sempre, us convidem a
visitar els nostres blocs a
www.xtec.cat/escolaelsplanells.
Que tingueu un bon estiu i fins al
setembre.

Les diferents formes geomètriques dels espais del “bosc encantat” van ser molt útils per a les matemàtiques
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AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

La festa més gran, la festa de tots
mb l’arribada de l’estiu acomiadem el curs escolar i des
de l’AMPA ho fem de forma
especial per aquells alumnes de P5
i 6è, que deixen enrere un cicle
educatiu per començar el curs vinent una nova etapa educativa. El
dia 13 de juny va tenir lloc a la Sala
Polivalent de l’Escola l’acte de lliurament d’orles a tots ells. En el
transcurs de l’acte, les famílies van
poder gaudir d’un recull visual dels
millors moments d’aquesta etapa
escolar. Tot seguit, la direcció de
l’escola i el professorat van dirigir
als alumnes unes emotives paraules. Per finalitzar l’acte, es va oferir
els assistents un pica-pica entorn
al qual van poder compartir anècdotes, experiències i emocions.
L’endemà va tenir lloc al Pavelló
la gran festa de fi de curs, oberta a
tots els alumnes i les seves famílies. Com cada any, al llarg de la tarda es van organitzar diferents activitats lúdiques. Enguany, a més a
més, tots els nens i nenes van poder col·laborar en l’elaboració d’una
pancarta reivindicativa de l’escola
en català, en suport a la mobilització que tenia lloc a Barcelona el
mateix dia en defensa de l’escola

A

catalana i del
dret a decidir el
propi model educatiu. Per acabar
la festa, prop de
400 persones
van unir-se al
sopar preparat
pels membres de
l’AMPA, amb la
inestimable collaboració dels
delegats de curs i de totes aquelles persones, grans i petits, que s’hi
van voler sumar. Des d’aquí volem
donar les gràcies a totes aquelles
persones que contribueixen a fer
d’aquest esdeveniment una gran
festa de tots.
Malgrat que les classes hagin
acabat, des de l’AMPA seguim treballant perquè al setembre tot estigui a punt per començar. En el
transcurs d’aquests dies hem gestionat la compra de llibres de l’escola a les corresponents editorials,
d’aquesta manera els alumnes socis de l’AMPA gaudiran d’un descompte d’un 25% en l’import total
dels llibres. Els propers dies, cada
família sòcia de l’AMPA rebrà al seu
domicili una carta en què es deta-

llarà l’import exacte dels llibres encomanats i el termini de pagament
(mes d’agost). A la carta també s’hi
indicarà la data de recollida dels llibres (principis de setembre). Recordeu que per recollir-los és imprescindible presentar el resguard de
pagament.
Fets aquests darrers aclariments, només ens resta desitjar a
tothom un molt bon estiu. Ens retrobem al setembre.

http://ampaelsplanells.wordpress.com/
Ampa Escola Els Planells
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ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

REFLEXIONEM

La rosa i el gripau
i havia una vegada una
rosa vermella molt bonica
i bella. Quin plaer, saber
que era la rosa més bella del jardí. No obstant, s’adonava que la
gent la mirava de lluny. Un dia es
va adonar que al seu costat sempre hi havia un gripau gran i fosc,
i que era per això que ningú
s’acostava a veure-la de prop. Indignada davant el descobriment,
li va ordenar al gripau que se
n’anés immediatament; el gripau,
molt obedient, va dir: “bé, si així
ho vols”. Poc temps després, el
gripau va passar per on era la rosa
i es va sorprendre en veure-la totalment pansida, sense fulles ni
pètals. Li va dir, llavors: et veus
molt malament. Què et passa? La
rosa li va respondre: “és que des

H

que te’n vas anar, les formigues
m’han envaït i m’han anat menjant dia a dia, i mai més he pogut

“Un dia es va adonar
que al seu costat sempre
hi havia un gripau gran i
fosc, i que era per això
que ningú s’acostava a
veure-la de prop”

poder tornar a ser igual. El gripau
només va respondre: “i tant, quan
jo era aquí em menjava les formigues i per això eres la mes preciosa del jardí”.

Reflexionem:
Moltes vegades menyspreem als
altres per creure que som més que
ells, més guapos, més intel·ligents,
més cultes, més importants o simplement que no ens “ serveixen” per
a res… Ningú és sobrer en aquest
món, tots tenim alguna cosa especial a fer, alguna a aprendre dels
altres o alguna cosa a ensenyar, i
ningú ha de menysprear ningú.
Podria ser el cas que aquesta persona ens faci un bé del qual ni tan
sols en siguem conscients. No fem
discriminacions a persones pel seu
aspecte. Tant la rosa com el gripau
van ser creats amb el mateix amor.

Mercè Nogués
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TEMA DEL MES

Artesa, tres anys després d’obrir la variant
La davallada de vendes i negoci en comerços i serveis ha estat evident, però els afectats
reconeixen que la crisi també hi ha tingut a veure
quest mes de juliol fa tres
anys de la posada en servei de la variant d’Artesa de
Segre, que va tenir lloc el 25 de juliol de 2011. La majoria de prediccions i temors que es van sentir en
aquell moment i els mesos previs
s’han complert, en el sentit que, efectivament, hi ha hagut una davallada
general de vendes i activitat als negocis locals, especialment en alguns
sectors, i, al mateix temps, ha millorat la qualitat de vida, amb menys
trànsit i menys vehicles pesants.
Així, una cara de la moneda és
la dels comerços i serveis, que ja
auguraven efectes negatius per la
pèrdua de clients potencials. Tres
anys després la davallada d’activitat s’ha notat, però el volum total
de negocis a la població es manté
i, fins i tot, segons apunta l’alcalde,
Mingo Sabanés, es pot dir que ha
augmentat. A més a més, els afectats coincideixen a destacar que no

A

Panoràmica actual de la variant

només la variant els ha perjudicat,
si no que l’agudització de la crisi ha
estat clau.
L’objectiu de la variant pel que
fa a la qualitat de vida a la població
s’ha acomplert amb escreix, el pas

de vehicles pesants i les seves conseqüències negatives ha caigut en
picat i el bon estat de conservació
del ferm de la travessia, per exemple, entre altres efectes, n’és una
mostra.

Xifres i dates
es obres van començar l’octubre de 2009 i es van allargar gairebé dos anys, fins al
juliol de 2011. La posada en servei
va ser el dia 25, tot i que la inauguració es va fer esperar un parell de
mesos, fins al 23 de setembre, i la
va presidir qui aleshores era conseller de Territori, Lluís Recoder.
La variant fa 3,5 quilòmetres de
llarg i 10 metres d’amplada, i té tres
enllaços. Entre les grans
infraestructures associades, destaca el viaducte de 90 metres sobre
el Senill. El pressupost inicial de
contractació era de 18,3 milions
d’euros, però finalment es va adjudicar a la UTE formada per les
empreses Scrinser SA i Romero
Polo SA per la quantitat de 14,8
milions d’euros.

L
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De dalt a baix i d’esquerra a dreta, obres, obertura i inauguració

TEMA DEL MES

Les vendes han caigut entre un 25 i un 50 per cent
urant aquests tres anys s’ha
notat una davallada de vendes d’entre el 25 i el 50 per
cent, en funció dels negocis. De
totes maneres, els afectats insisteixen que no es pot atribuir tot a la
carretera, ja que la crisi també ha
estat determinant.
Des de l’Associació de Comerç i
Serveis, la presidenta, Carme
Carbonell, explica que “de mal n’ha
fet, ha baixat el nivell de compres”,
però reconeix que la crisi també hi
té a veure i que “no tot és la carretera, no saps quina graduació té
cada causa”. Pel que fa a l’afectació, assegura que “hi ha gent
que ven un 50 per cent menys” i
destaca que algun establiment ha
tancat.
Tot i això, el volum total d’establiments es manté, ja que les obertures ho han compensat. Així, l’alcalde afirma que s’ha guanyat qualitat de vida perquè hi ha menys
transit i que això fa més atractiva la
carretera. Carbonell, en canvi, diu
que els darrers anys la via ja no
estava congestionada i que les
molèsties eren poques, i agraeix
l’empenta dels qui obren nous negocis. “És per treure’s el barret”, assegura. A més, recorda que els comerciants tiren endavant campa-
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A dalt, la carretera, avui, i a baix, el mercat i les ofertes de diumenge

nyes per dinamitzar vendes.
Un negoci que també s’ha vist
especialment afectat és la
benzinera. El seu responsable,
Ramon Farré, és prudent i atribu-

eix la davallada de vendes, que xifra entre el 25 i el 30 per cent, tant
a la variant com a la crisi. “El negoci no està en perill però obliga a fer
ajustaments”, reconeix.

Projecte per reformar la carretera de Comiols
l Departament de Territori i
Sostenibilitat treballa en el
projecte de condicionament
del pas de Comiols, que afecta les
carreteres C-14, L-512 i C-1412b,
al límit nord del municipi. L’últim pas
es va donar a finals d’any passat
amb l’aprovació de la declaració
d’impacte ambiental, però encara
no hi ha data per les obres. La reforma afecta 16,6 quilòmetres, entre Artesa i Folquer, i el projecte que
ha rebut el vist-i-plau del Departament incorpora bona part de les al-
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legacions presentades des del territori per minimitzar-ne l’impacte.
Així, com es demanava, aprofita la
carretera L-512 i passa més a prop
del nucli d’Artesa.
El projecte consisteix en el condicionament, eixamplament i millora del traçat que creua la serra de
Comiols, per millorar les comunicacions entre la Noguera i el Pallars
Jussà. La zona és molt vulnerable
des del punt de vista ambiental i
s’ha determinat que el recorregut
menys agressiu comença a Artesa,

a la carretera de Ponts, entre els
quilòmetres 104,5 i 105. Aquest
corredor connecta la C-14 amb l’L512, creua el Canal d’Urgell en sentit nordoest, i deixa la muntanya del
Tossalet de la Masia Plens sempre
a l’est.
El Departament requerirà aplicar
mesures correctores, com ara la
recuperació de carreteres en desús, on s’eliminarà el ferm i es restaurarà el sòl forestal, entre altres
mesures protectores del medi ambient.
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La Vall d’Ora: geologia, història i natura
l dissabte dia 7 de juny varem explorar un racó del
Solsonès on la geologia,
història i natura formen un sol cos i
donen un espectacle de tonalitats
verdes harmonioses per on transcorre el riu Aigua d’Ora amb el seu
murmuri d’aigües cristal·lines al seu
pas per Sant Pere de Graudescales, antic monestir del segle
X, replet d’història i vivències. Uns
3 quilòmetres aigües avall trobem
una serradora i el molí fariner de
Ca l’Ambrós, moguts per la força
del riu i recuperats i en ple funcionament per entreteniment dels turistes que contemplem bocabadats
com en Serafí, dins del recinte de
l’escola pública, ara convertida en
ecomuseu i amb diferents eines
utilitzades a la vall, ens fa una explicació de com vivia la gent i els
oficis que feien. També ens fa una
demostració amb la serradora de
la tala d’un tauló, i en acabar, ens
dirigim al molí, que també posa en
marxa. Dóna la sensació com si
s’hagués aturat el temps i momentàniament ens vénen records de
temps pretèrits. Fem petar la xerrada amb la Maria Capmajor, que
ha estat durant molts anys la molinera de Ca l’Ambròs, al
Solsonès. Juntament amb el seu
marit, Salvador Subirana, s’encarregaven d’elaborar la farina, tant
per fer pa com per fer pinso per
als animals.
En aquesta vall també van ferir
de mort Guifré el Pilós, i li varen
erigir un monument. Segons la traducció que fa Pere Balañà d’un
manuscrit àrab que es troba a la
Biblioteca Bodleina d’Oxford, el
comte de Barcelona Guifré I fou ferit
de mort en un enfrontament amb
els musulmans de Lleida al Castell
d’Ora, i va morir l’11 d’agost del
897.
Des que varem iniciar la ruta als
contorns de Solsona, la primera
explicació geològica va ser a càrrec de Josep Ma Mata, doctor emèrit de mineralogia de la UPC de
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Manresa. Prop de l’hotel Gran Sol
ens va explicar que la zona de la
població de Solsona i tot el recorregut fins a la Vall d’Ora eren terrenys de la depressió geològica de
l’Ebre. Des de Sant Pere de
Graudescales ens va explicar la
formació de la Serra de Busa al sud
de la Serra de Bastets, amb els
seus conglomerats que imposen
respecte i donen la sensació de ser
una serra inexpugnable.
A continuació, i fora del monestir
de Sant Pere de Graudescales, en
Ramon Bernaus, catedràtic emèrit
de l’IES d’Agramunt, ens explicà la
història d’aquest petit monestir,
inicialment creat per ser una casa
benedictina i transformat després
en una canònica o casa de clergues
regulars. És en una petita vall per
on discorre l’Aigua d’Ora, afluent
del Cardener. La primitiva església
data del 913.
L’església de Sant Pere va tenir
culte fins a les desamortitzacions
de 1837. Aleshores, el retaule que
presidia l’altar fou traslladat a la
parròquia de Busa i en aquesta
església es celebra des d’aleshores la festa de Sant Pere, considerada la festa major de la parròquia.

L’antiga església va quedar
abandonada fins que als anys 1962
i 1967 la va restaurar la Diputació
de Barcelona. La restauració va ser
total i es va acabar el 1973. Del que
fou conjunt monàstic de Sant Pere
de Graudescales, avui només queda dempeus l’església.
Carlins i lliberals: el Pujol com a
hospital militar.
Del 1838 al 1840, la masia el Pujol
de la Vall d’Ora fou hospital militarm
durant la primera Guerra Carlinam
i estava sota la direcció de la religiosa i fundadora de la Sagrada Família Anna Maria Janer.
Les germanes van ser a la Vall
d’Ora fins al final de la guerra a
Catalunya, el 8 de juliol de 1840,
quan van passar a França. Avui,
el Pujol és una casa rural i restaurant on es pot gaudir d’uns
bons àpats, passar uns dies de
descans i gaudir de la tranquil·litat d’aquesta vall.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat

PARLEN LES ENTITATS

Una setmana d’incendis
a setmana del 16 al 22 de
juny va ser una setmana
realment intensa per als
bombers d’Artesa, ja que vam tenir
diversos serveis de focs agrícoles
a la zona d’actuació d’Artesa i als
parcs limítrofs.
El dilluns 16 vàrem anar en ajut
a Agramunt a un foc de rostoll de
25 hectàrees, el dijous 19, a un de
marges a Pradell i el dissabte, als
focs d’Oliola, on la columna de fum
era visible des d’Artesa, i la Sentiu
de Sió, ambdós focs de rostolls,
sembrats i massa forestal.
A la zona d’Artesa també en vam
tenir. El dijous 19, a Rubió de Baix,
un foc de poca superfície, uns 500
metres quadrats, que només va
afectar el rostoll i es va poder salvar el sembrat d’un tros adjacent.
El més important d’Artesa va ser
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a Vilves el divendres 20. Van cremar 10 hectàrees i va afectar sembrats, rostolls i massa forestal. Bufava vent de sud i va facilitar-ne el
control. Al cap d’unes dues hores
ja estava en fase de control i fins a
la nit no van començar a retirar ve-

hicles. S’hi va quedar un reten del
parc d’Artesa fins la 1 de la nit.
En aquest foc hi van participar un
total de 12 mitjans terrestres i 6
mitjans aeris.
Bombers d’Artesa de Segre

la
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L’Enriqueta ha fet 100 anys

D’esquerra a dreta, l’Enriqueta i els fills Montse i Joan gaudint de la música de la Tuna

Enriqueta Joan Sabaté va
néixer l’11 de juny de 1914
a Hostafrancs, Barcelona,
així que fa ben poc temps va complir els 100 anys. Era filla única de
la Raimunda i el Vicenç. Als 16 anys
va conèixer el Jaume Ampurdanés
Ribera i es van casar el 1936 a
Barcelona. Plegats van bastir una
vida extraordinària. Creien que tot
es podia aconseguir, que tot el que
es proposaven podia esdevenir realitat, amb molt treball i sense mirar hores. Les coses no canvien per
si soles, deien: “La imaginació és
una eina, que res no val sense esforç”. Feien un bon equip i van compartir moltes vivències laborals.
Molta gent necessitaria més d’una
vida per fer-les.
Van tenir el seu fill Joan el 1940
i poc després es van traslladar a
Artesa de Segre. Van obrir la
Botigueta Nova al començament de

L’

la carretera de Ponts, de verdures
i fruites vàries. El seu espòs feia
d’arremassador i els dilluns anava
a la Conca de Tremp a comprar conills i aviram, i també a vendre. A
Artesa van néixer dos fills més: el
Jaume, el 1943, i la Montserrat, el
1948. Van bastir una família que
amb els anys va esdevenir una
empresa. Al cap d’uns anys van
deixar Artesa i van comprar uns
magatzems a Collblanc, on venien
patates a l’engròs. Després van
comprar parades a Mercabarna, on
encara avui la Montse n’adquireix
més. Més feina i l’empresa més
gran.
El millor llegat als fills és crearse objectius i lluitar per aconseguirlos. Al treball cal posar-hi intelligència i cor. Actualment,
l’Enriqueta diu: “La millor part del
dia és el migdia, perquè ja has fet
coses i estas de bon humor”. El que

més mandra li fa és no fer res, sort
en té de les coses del dia a dia: arreglar-se, esmorzar... I atendre les
visites de la família, de la qual avui
n’és exemple i guia.
Encara avui gaudeix de vuit néts
i nou besnéts que l’omplen d’alegria. Tots els moments amb el seu
espòs, el Jaume, finat el 2005, van
ser feliços. Sempre havien estat
ben avinguts, a casa i a la feina, on
compartien moltes hores. Al dinar
d’aniversari van haver-hi molts detalls: el pastís, una tuna d’animació, globus i 80 persones convidades entre familiars i amics, que van
gaudir de la trobada. Recentment,
algú l’hi va preguntar: “Com s’arriba als 100?”. L’Enriqueta va dir:
“Cuidant el que menges i sobretot
amb bona companyia, bon ambient
a casa i bona família. Això hi fa
molt”.
Bartomeu Jové
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DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC

Menjars del Montsec, gastronomia identitària
l Montsec de l’Estall o de
Montgai i el Montsec d’Àger
o d’Ares els conec bé per
motius paleontològics, bèl·lics,
guerrillers, micòfils. Del tercer
Montsec, el del mig o de Meià, dividit en Montsec de Santa Maria i
Montsec de Vilanova, a més de les
raons anteriors, en tinc més bona
coneixença encara, a causa de vinculacions maritals i maternes. I ja
se sap, un no és solament d’on neix
sinó d’on pastura. Vaig viure estius
sencers al peu dels contraforts de
Meià el tram vital d’infant a cònjuge, i després han vingut estades de
menor o major duració, en definitiva però, resulta que han transcorregut seixanta i escaig anys, tres
vegades vint. Ara, quan las nieves
del tiempo platearon mi sien, es un
soplo la vida y veinte años no es
nada, els records gastronòmics
comuns als tres Montsecs m’han
sobrevingut en fullejar La cuina del
Montsec, publicat per Farell Editors
de Sant Vicenç de Castellet i escrit
per Mercè Camins, restauradora de
Fontdepou. Es tracta d’un opuscle
de 100 pàgines amb receptes tradicionals que m’han evocat una
sèrie de menges que cuinava la
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padrina, filla de Vilanova de Meià,
finada el 1972, i altres que preparava la meva sogra des de 1981,
com les farinetes de carbassa però
sense cansalada. L’arròs, com que
de peix poc, només en pujaven de
fresc al poble el dissabte, era de
conill, caragols i moixons (pardals)
que caçava amb paranys o escopeta de balins d’un estiuejant amic.
Per la coca de recapte es cuinaven a casa ben esbocinats pebrot,
tomàquet, arengada, llonganissa
però es portava a coure al forn. La
padrina feia una olla de samfaina,
en menjàvem tota una setmana i
també coïa greixos, oli usat, aigua
i sosa en un calder, l’olor d’aquell
sabó era inconfusible, deixava la
roba més blanca.... però aquella
ferum... inoblidable! El meu humil
vessant botànic prové també de la
mare de ma mare (epd) perquè em
feia anar a buscar cua de gat, cua
de cavall i te de roca per prendre’n
infusions, romaní i espígol per encendre una xera i foragitar els mals
esperits, deia. Els ginebrons, per
indicació d’un pastor-sanador, per
eliminar berrugues. L’hisop a instància d’unes veïnes, pels refredats. El panical, per no escaldar-

me caminant. La sajolida, pel conill
a la brasa i pel cabrit al forn. L’àrnica, macerada amb esperit de vi,
pels cops. El timó, pels ulls.
De panades i panadons n’he vist
fer a casa, de carbassa i sobretot
d’espinacs, tan exquisits com els de
la fleca o més, generosos de panses i pinyons pelats. Altres elaborats casolans esmentats en aquest
recull i de remembrança tan agradable com saborosa són l’allioli de
codony i el codonyat, els cargols a
la gormanda (amb xocolata), el confitat de llonganissa, la perdiu a la
vinagreta per la Fira de Sant Martí,
fetge de xai i de porc amb ceba, el
bacallà amb samfaina per Divendres Sant, torrades de Santa
Teresa, els querolets (bitxetes,
piquents), les patarotes o pataques
crues amanides amb vinagre i sal.
Però de ratafia, de codony o de
nous, com la que va em va deixar
provar per primer cop fa quaranta
anys i encara m’obsequia, la millor
sense parangó pels secrets d’elaboració, la del meu entranyable
amic Vicent Roca de ca la Petit
d’Artesa de Segre.
Ferran Sánchez Agustí

PARTITS POLÍTICS

Un toc de realisme
ltre mes més estem aquí per
intentar donar un toc de realisme en aquesta bassa
d’oli que sembla és el nostre Consistori.
Primer de tot, estem contents de
que ens hagin fet cas en alguna
coseta i hagin retirat el cartell del
encreuament del carrer Prat de la
Riba amb la carretera principal per
facilitar sobretot el accés a cotxets
i cadires de rodes entre d’altres
aspectes. Tot i així, la vorera segueix essent molt estreta i nosaltres reiterem com hem fet ja en
múltiples ocasions, que l’ideal seria fer aquell tram de sentit únic i
eixamplar una mica la vorera.
Canviant de tema, voldríem
transmetre la nostra inquietud, una
altra vegada, pel fet que les últimes
cases de la carretera de Ponts, on
darrerament s’han produït dos connats d’incendi, no hagin estat motiu de debat per part del equip de
govern del Consistori. Allà hi ha un
problema important que nosaltres
ja vam comentar anteriorment amb
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l’esperança que, com a mínim, estudiessin el problema, però aparentment no ho han fet.
Del que sí que es va parlar, com
vam poder escoltar en el darrer ple,
és del destí d’una subvenció finalista per una obra que no es podia
executar per ser el terreny afectat
una propietat privada i corria el perill de perdre la pròpia subvenció
inicialment demanada. Finalment
aquests diners han arribat i aniran
a parar a l’arranjament de la muntanya de Clua. En el ple es va debatre la idoneïtat d’efectuar aquell
projecte amb diners públics sobre
una propietat privada, però es va
descartar de forma taxativa per part
del senyor alcalde.
Un dels problemes que veiem en
l’actual equip de govern de l’Ajuntament és la falta de transparència.
Potser hi ha coses que nosaltres
no comentem i ja han estat valorades en juntes de govern i per tant
de transparència en temes certament delicats està sent des de fa
molts mesos totalment nul·la. D’un

temps ençà, veiem en els mitjans
locals o provincials informació del
municipi que surt directament del
departament de premsa de l’Ajuntament. Només hi consta el que
s’ha fet, això és evident, però quan
un tema pot esser motiu de controvèrsia es produeix un mutisme absolut quan es llancen les preguntes en plenari.
Ja sabem que és la seva obligació promocionar el bon nom del
municipi, dir lo meravellosos que
són els números, que si passa algun fet de gravetat la culpa no és
pas seva ni que ja estiguin portant
uns 7 anys governant, que som un
equip de govern exemplar... Però
nosaltres ens veiem en el deure,
com ja hem dit, de donar un toc de
realisme que prou falta ens farà.
Bon estiu a tothom!

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

BBC*

Aquesta florista de la carretera de
Ponts, va fer el seu aniversari el
mes de juny. Qui és?

El dia 31 de juliol l’Anna celebrarà
el seu aniversari. Que passis molt
bon dia i en facis molts més.
Moltes felicitats!!

Tu cara me suena!!!
El dia 10 d’agost, la Dolors, en farà
un més. Feliciteu-la!!!

*BBC són les sigles de la secció “Bodes, batejos i altres celebracions”.
Si sou subscriptors, feu-nos arribar una fotografia i un text ben original i us ho publicarem.
la
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Saurí - Radioestesista

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

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

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats del mes de juliol
NOVEL·LA
El ninot de neu. Jo Nesbo. Ed. Proa.
És novembre i a Oslo acaba de
caure la primera nevada de l’any.
Una nit, la Birte Becker arriba a
casa i contempla el ninot de neu
que el seu marit i el seu fill han fet
al jardí. Però ells no han fet pas
aquest ninot d’ulls negres, que mira
la casa fixament...

organitzats geomètricament i de
manera astuta. En el furor de la investigació, irromp la bella Angelica.
Les onades del destí. Sarah Lark.
Ediciones B.
Illa de Jamaica, 1753. La Deirdre
porta una vida acomodada a la
plantació de la seva mare i el seu
pare adoptiu. Malgrat els orígens
dubtosos de la jove, tots els nois
de l’illa estan fascinats per ella. La
Deirdre, no obstant, no sent cap
mena d’interès per cap d’ells, fins
que el jove metge Victor Dufresne...

gonitzada per uns personatges inoblidables que ens faran reflexionar i descobrir el que realment és
important a la vida.
NOVEL·LA JUVENIL
Mil revolts. Maria Mercè Roca. Ed.
Barcanova.
Viatge de tres argonautes moderns
—l’avi Genís, el seu nét Albert i la
seva companya d’institut, la Neus—
, a la recerca d’un velló d’or molt
especial.
GUIES
Tour del Canigó. Volta a la muntanya sagrada dels Països Catalans.
Ed. Alpina.

Reír al viento. Sandra Barneda. Ed.
Suma.
Alguna vegada has pensat en posar terra de per mig? Perdre’t en un
lloc llunyà i veure la teva pròpia vida
des de la distància? T’atreviries?
El somriure de l’Angelica. Andrea
Camilleri. Edicions 62.
Un personatge misteriós confon el
comissari amb un reguitzell de furts

Ed. Aguilar: Sicilia - Costa Azul y
Provenza - Florencia y Toscana Valle del Loira - Escocia - Noruega
- Argentina - Islas CanariasDescubrir Alemania - Descubrir
Gran Bretaña - Descubrir Francia Descubrir Italia.
Brújulas que buscan sonrisas
perdidas. Albert Espinosa. Ed.
Debolsillo.
L’amor vertader, la família, la venjança, les segones oportunitats, la
sinceritat... En aquesta nova novella, Albert Espinosa ens submergeix
en una història emocionant prota-

INFANTIL
La bruixeta Mimi no té por... o sí?.
Kathleen Amant. Ed. Macmillan.
La gallineta xerrapeta. David Ezra
Stein. Editorial Joventut.
PEL·LÍCULES

ACTIVITATS
·Exposició de quadres a l’oli i cartells de cinema de Diego Franco
Micol
De l’1 al 30 de setembre de 2014
·Club de lectura de la Biblioteca
Parlarem del llibre Plans d futur de Màrius Serra.
Si esteu interessats a participar, passeu per la Biblioteca i us informarem.
Dimecres, 3 de setembre a les 20:30 hores
·Xerrada - Col·loqui a càrrec de Bernat Giribet
Núvol. Línia. Núvol - Un apropament a la consciència del lector
Divendres, 19 de setembre de 2014, a les 21 hores

Mamá. Guillermo del Toro.
Las aventuras de Tadeo Jones.
Enrique Gato.
Los Pitufos 2. Raja Gosnell.

Horari
a partir del 15 de setembre
De dilluns a divendres:
de 16 a 20 h
Dimarts:
de 11 a 13 i de 16 a 20 h

la
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ESPORTS

Estades esportives del CENG

Les bitlles i el bàsquet són dos dels esports practicats a les estades

a nova junta del CENG ha
recuperat per aquest estiu
una activitat molt exitosa: les
estades esportives.
Durant els matins del 14 al 18 i
del 21 al 25 de juliol, el CENG ha
organitzat dos torns diferents. Els
nens i nenes de 7 a 12 anys han
pogut practicar durant aquests dies
esports tan diversos com bàsquet,
bàdminton, piragüisme, atletisme,
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bitlles, escalada, natació i jocs
d’aigua, excursions a peu i amb
bicicleta, “pitxi” i volei-platja.
Les activitats han estat molt Els participants en el 2n torn banyant-se a la Font
de l'Hedra
variades i s’han desenvolupat
al pavelló poliesportiu, a la piscina i a l’horta d’Artesa i també a Castellserà. Han participat a les esForadada i Cubells, Vilanova de Meià tades una trentena de nens i nenes
i Ponts. Com a colofó s’han organit- d’Artesa.
zat sortides nocturnes en família al
laberint de blat de moro de
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

Quarta edició del Campus de l’EFA
Escola de Futbol d’Artesa
de Segre (EFA) va organitzar la quarta edició del
Campus de Futbol del 30 de juny
al 12 de juliol. Va reunir mig centenar d’infants, una xifra que es manté en les últimes edicions. Enguany
hi ha hagut un canvi en la coordinació, que va anar a càrrec de
David Pros. Pros va explicar que el
projecte combina la formació específica de futbol amb altres disciplines esportives i també amb altres
propostes d’oci més enllà de l’esport.
Així, els participants començaven la jornada a les 9.30 hores al
camp d’esports, on es dividien en
grups en funció de les edats i realitzaven activitats tècniques, tàctiques i específiques de futbol durant
gairebé quatre hores. A partir de les
13.15 gaudien de tres quarts d’hora de piscina i després es traslla-

L’

34 la Palanca

D’Artesa a la Premier
l jove artesenc Jordi Baró
podrà fer una visita a les
instal·lacions esportives del
club de futbol britànic Everton FC,
a Liverpool, que entrena el balaguerí Roberto Martínez i que juga
a la Premier League. Baró va guanyar el premi en el marc del campus
de futbol que aquest entrenador ha
dut a terme aquest estiu a la Val
d’Aran. Es tracta de la quarta edició del campus, en el qual han participat 57 infants, nens i nenes, d’arreu de Catalunya.
A més de Baró, que juga al
Balaguer, també ha estat distingit
amb el mateix premi el jugador de
l’Atlètic Segre Eduard Alba. Ambdós podran visitar les instal·lacions
angleses i conviure amb els equips
de la base del club.

E

Una de les activitats de tarda del Campus

daven al pavelló, on dinaven.
Les activitats de tarda, que consistien en altres esports i propostes d’oci en general, s’allargaven
des de les 15.30 fins a les 17.00
hores. Algunes d’elles van ser
handbol, festes d’aigua o gimcanes. Finalment, el dia 12 de juliol
es va fer el dia dels pares, que va
acabar amb un dinar de germanor
però que abans va ser testimoni
dels tradicionals partits entre pares
i fills.
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Giri i Peque renoven per l’Ascó
ls artesencs Roger Giribet
“Giri” i Sergi Galceran
“Peque” tornaran a jugar a
3a divisió amb el FC Ascó la temporada 2014-2015.
La temporada 2012-2013 també
van compartir vestidor en aquesta
categoria, al FC Balaguer (1a temporada de Peque i 3a de Giri). Quan
el Balaguer va perdre la categoria i
l’Ascó va aconseguir l’ascens, ambdós van fitxar per aquest club.
L’Ascó, entrenat per Miguel
Rubio, ha estat l’equip revelació de
tercera, ja que després de romandre en zona de promoció durant
bona part de la temporada, va acabar sisè a només un punt d’aquesta zona de privilegi. També va fer
molt bon paper en la Copa

E

Catalunya, on va superar rivals com el Lleida i
el Nàstic, entre altres, i
va perdre en els quarts
de final contra el
Sabadell en la tanda de
penals després d’emaptar a un.
Aquesta bona temporada és fruit de la política de fitxatges del club,
alguns procedents de
categories superiors, la
qual cosa va provocar
molta competència en la titularitat
de l’equip. Si bé al començament
Rubio no comptava massa amb els
dos artesencs per a l’equip titular,
a mesura que va anar avançant la
temporada, i a base de constància

i esforç, van anar guanyant minuts
i també la titularitat en bastants partits.
Ara els espera un gran repte:
millorar els magnífics resultats de
la temporada anterior.

Dos artesencs al Campus Pedro Rodríguez
urant el juliol han tingut lloc
dues edicions del Campus
de Futbol 2014 Pedro
Rodríguez. Al marge del protagonisme de l’emblemàtic jugador del
Barça, dos artesencs hi han estat
presents.
Com ja vam informar, Roger
Giribet ha estat el director esportiu
d’aquest Campus. Ja compta amb
certa experiència en l’organització
d’activitats esportives, com les tres
primeres edicions del Campus EFA
(amb Miki Massana) i diversos esdeveniments com a coordinador del
futbol base del Balaguer. Res, però,
de l’envergadura del Campus Pedro,
jugador amb el qual manté una bona
relació des de la seva coincidència a
la Masia.

D

Pel que fa a l’altre protagonista
artesenc, Jordi Baró, ho és en tant
que participant a la segona edició
d’aquest Campus. El Jordi, format
al futbol base d’Artesa, ha jugat
aquesta darrera temporada al FC
Balaguer en la categoria aleví i sembla que apunta bones maneres.
El Campus Pedro estava destinat a nens de 7 a 13 anys (prebenjamins, benjamins, alevins i infantils). Entre el primer torn (1 al 6 de
juliol, Tenerife) i el segon (12 al 18
de juliol, El Hierro), hi han partiipat
prop de 300 nens. Per tal de garantir la presència de Pedro va ser necessari avançar les dates previstes
inicialment a causa de la prematura
eliminació de la selecció espanyola
del Mundial de futbol.

El blaugrana Pedro amb Jordi Baró i Roger
Giribet en arribar a l’aeroport de El Hierro

El CUDOS organitza la 1a Cursa del Meló
l CUDOS i l’Ajuntament
d’Artesa organitzen una
nova cita atlètica coincidint
amb la fira del Meló, la Cursa del
Meló. La cursa discorre bàsicament
per corriols al voltant del Castellot,

E

emblema artesenc, i acumula 12
quilòmetres i 400 metres de desnivell. La cita és el dissabte de la fira,
dia 23 d’agost, a les 19.00 hores, i
les inscripcions ja es poden fer a
través de la web www.ins-

cripcions.cat. Si es fan abans del
17 d’agost el preu són 10 euros,
entre el 17 i el 22 d’agost la inscripció valdrà 12 euros i, el mateix dia, si hi ha places, seran a 15
euros.
la
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ESPORTS

La Flama del Canigó arriba a Artesa

El grup de ciclistes i el de corredors, amb la flama

a Flama del Canigó va arribar al municipi d’Artesa per
diferents vies el dia de la revetlla de Sant Joan. Per una banda, un grup de corredors va acompanyar la flama des de Ponts fins
a la plaça del Progrés. Entre els

L

corredors hi havia membres dels
Fondistes d’Artesa, a banda del
grup d’atletes de Mollerussa, que
va prosseguir el camí.
Poca estona després, una altra branca de la flama arribava a
Artesa en bicicleta, en aquest cas

portada per un grup de ciclistes
de Bellpuig acompanyats en la
seva arribada al municipi per
membres del CUDOS, també en
bicicleta. En aquest cas, la rebuda es va fer a les piscines municipals.

El CE Artesa prepara la nova temporada
a junta directiva del CE
Artesa de Segre ja planifica
la temporada 2014-2015
amb noves incorporacions per tornar a ser un equip de referència al
futbol provincial. L’entrenador tornarà a ser en Toni Menchon i s’ha
fitxat a Joan Figuerola, exjugador

L

del Lleida i el Balaguer. També s’incorpora Isaac Priego, del juvenil.
Continuen de la temporada anterior els jugadors Marc V. (p), Genis V. (p), S. Planes, Javi González,
J. Macià, D. Pros, J. Bota, R. Mora,
Joel B., Isaac Pérez, J. Codina,
Joan Sala i X. Durany. També es

treballa per incorporar nous jugadors provinents de 3a divisió nacional i 1a divisió catalana, i faran la
pretemporada alguns jugadors de
l’equip juvenil que acaben cicle.

La junta

Festival d’estiu del Club Esportiu Altis

Les actucions van ser d’allò més variades i van reflectir l’activitat de tot el curs

l divendres dia 20 de juny a
les 19 hores, la plaça de
l’Ajuntament es va convertir
en l’escenari des d’on els alumnes
del Club Esportiu Altis van fer gau-

E

dir els presents d’una tarda d’espectacle. Van oferir moltes i diverses actuacions que reflecteixen la
feina feta durant l’any. Des d’aquí
volem donar gràcies a tots els que

hi vareu assistir de públic i a tots
els actors i col·laboradors.

Club Esportiu Altis
la
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Comiat a un cantaire
Avui t’hem vist a l’estació, amb el gest absent.
Esperaves un tren misteriós que venia de
lluny: el “tren de la calma”.
I, de sobte, seduït pel viatge: t´hi has enfilat!
Però a l´andana, no estaves sol: sense saber-ho venien amb tu les ombres dels nostres
adéus sense retorn, la tendresa de la nostra
companyia ...
I enfortit per aquest comiat (que potser endevinaves) has iniciat el camí sense recança.
(...)
Quan el plor ens abandoni i la primavera pinti un cel nou a l’estació ... sabent que ja ets lluny i que no
tenim cap eina més enllà del que guanyem aquí, tornarem a l’andana amb els ulls clars per a retrobar-nos
amb la teva mirada.
Així, amb tu, esperarem el senyal de l´arribada d’aire nou:
d’un gest nou,
d’un cant nou,
d’un tren nou que ens retorni el teu record!
I segur que aquest cop hi advertirem un somriure plàcid i net.
Avui, però, tot s´emplena del teu nom
Cantaires de l’Orfeó Artesenc

Agraïment
La família de Martí Serret Carbonell volem donar gràcies a totes les persones
que ens han fet arribar mostres de condol i afecte en aquests moments difícils. Així mateix, agraïm també l’atenció que hem rebut del personal de CAP,
d’emergències i la resta de professionals que han prestat els seus serveis.

La família

Nota de condol
El Consell de Redacció de la revista, en representació de totes les persones que hi col·laboren d’una
manera o altra, volem expressar el nostre més sincer condol a la nostra coordinadora Marta per la sentida
pèrdua del seu pare, sentiment que fem extensiu a tota la família.
La Palanca
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Nota d’agraïment
La Constància Canes Solé de Rubió ens va deixar el passat 3 d’abril, volem
expressar el nostre agraïment a tothom per les nombroses mostres de condol
i afecte rebudes i també, i de manera especial, als metges i personal del CAP
d’Artesa de Segre, pel seu suport, dedicació i el tracte tant humà com professional.
Família Garí Canes

Agraïment
La família Pujol - Ticó volem expressar el nostre sincer agraïment a totes les
persones per les mostres de condol rebudes per la mort del nostre marit, pare
i padrí Miquel.
Així mateix, també volem donar gràcies als serveis sanitaris del CAP d’Artesa
de Segre.

Dates a
recordar

Família Pujol - Ticó

Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, els dies 3 d’octubre (presa de dades)
i 10 d’octubre (lliurament nou DNI), podeu demanar hora a les oficines municipals personalment o per telèfon (973 40
00 13) a partir del 15 de setembre de 2014.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 6 d’agost i dimecres 17 de setembre
Artesa de Segre: dimecres 6 d’agost i dimecres 17 de setembre (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

la
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Juliol de 1989
om podreu veure, hi ha dues
seccions on m’hi he esplaiat més: l’editorial i les imatges d’ahir. Crec que el tema s’ho
val en cada un dels casos.
PORTADA. Un senzill dibuix
d’autoria desconeguda i un títol
suggerent encara que poc original.
EDITORIAL. Els Regants guanyen un plet al Canal d’Urgell és el
títol de l’article que comenta com
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va fallar a favor de la
Comunitat de Regants de les hortes de Collfred, Vilves, Artesa i
Montsonís davant del plet presentat per la Comunitat de Regants
dels Canals d’Urgell, que els pretenia cobrar unes derrames per l’aigua quan existeix un conveni del
1861 segons el qual disposen d’una
concessió gratuïta. A més, la comunitat d’aquí es va constituir el 1910,
mentre que la general és del 1964.
Avui sabem, però, que el litigi no
està tancat i que els nostres regants
han anat perdent petites “batalles” en
aquesta lluita per uns drets aconseguits al segle XIX que poden haver
quedat afectats per normatives aprovades molt més recentment.
OPINIÓ. El que mancava pel
duro! és un article en què Sícoris
es mostra molt enfadat per la normativa aprovada a l’Estat espanyol
respecte als nous requisits que
s’exigeix als caçadors per a què
puguin desenvolupar la seua activitat. Amb la perspectiva del temps,
tot i entenent els motius que exposa l’autor, avui dia jo em pregunto:
com és que hi ha determinades
persones a les quals se’ls permet
tenir una arma a casa?
En un text curt i sense títol, Anna
Areny i Porta exposa una crítica al
mal estat de les voreres del carrer
Balmes, que ha estat causa de la
caiguda d’una senyora gran.
CULTURA. Amb el títol Què passa amb la Història d’Artesa, la redacció de la revista expressa el seu
malestar pel fet que, dos anys després d’estar enllestida, l’Ajuntament

C
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d’Artesa encara no hagi tirat endavant l’edició del llibre elaborat pel prestigiós
historiador Josep Lladonosa, que va comptar
amb la col·laboració d’alguns membres de la revista. En la crítica s’utilitzen
expressions molt contundents: “estan esperant eleccions per editar-la”, “això de
‘la cultureta’ els hi sobra als
nostres governants”...
DES DEL MIRADOR
DEL MONTSEC. Ferran
Sánchez Agustí escriu L’ermita de Sant Julià, prop de
Rúbies, on ens documenta
amb detall diferents aspectes d’aquesta ermita romànica perduda entre els contraforts de la Portella de
Rúbies. El poble de Rúbies
(1.141 m), abandonat a principis
dels setanta, pertanyia a Fontllonga, avui entitat municipal descentralitzada (EMD) del municipi de
Camarasa. De l’ermita només se’n
conserva “alguns panys de paret”.
NATURA. Una carretera, uns arbres és un article signat per T.D. en
què exposa la seua opinió sobre el
fet de respectar els arbres en les
obres de millora de la carretera
(més aviat camí en aquella època)
que porta als nuclis de Vilves i
Collfred, a punt de començar segons la premsa.
L’ESTIU A LA FRESCA. La natació: quelcom més que un esport,
signat per Eva Solanes i Anna
Areny, és una barreja de crònica,
reportatge i opinió. Per una banda,
es comenta el fet que el CENG ja
fa 7 anys que s’ocupa dels cursos
de natació estiuencs. També s’exposen els beneficis de la pràctica
de la natació. A més, es critica les
deficiències de les instal·lacions i
que a l’hivern les piscines serveixin per a l’allotjament de truites.
Moda, signat per Gelo, ens ofereix una llista del més “in (allò que
es porta)” i del més “out (el que ja

no es porta)”. Al final, un resum del
més habitual entre la forma de vestir tant de les noies com dels nois.
En l’article L’escalada o la passió per la muntanya, la sotasignant
Agnès ens parla de l’escalada com
a “veritable espectacle” que ens
permet “veure el mimetisme de l’home amb la muntanya”. Ens explica
també l’afició d’alguns artesencs a
aquest esport i ens en desvetlla alguns aspectes tècnics.
Una estació emocionant, signat
per Gelo, és el recull de les respostes de 8 persones (entre el 8 i els
20 anys) a una enquesta de dues
preguntes sobre el significat de l’estiu i les activitats que realitzen. Les
activitats més corrents són la pràctica d’algun esport i anar a les piscines. La resposta més original sobre l’estiu és de la Carme (15 anys):
“És la joventut del calendari”.
MONTSONÍS A L’ESTIU. Gairebé dues pàgines dels Amics de
Montsonís per explicar-nos els actes de la Festa Major d’aquesta localitat, entre el 18 i el 20 d’agost.
L’article, però, se centra en dues
activitats musicals destacades: els
concerts de l’Orquestra de Cambra

FA 25 ANYS
Enric Granados i de l’Orfeó
Artesenc. Pel que fa a l’orquestra,
en publiquen la seva curta història
i el repertori complet del concert,
completat amb una foto de la seua
soprano, M. Carme Valls.
L’AGENDA D’ESTIU. En l’article
Escola Municipal de Música
d’Artesa de Segre, Anna Areny i
Porta explica les activitats extraordinàries de l’escola durant l’estiu:
colònies de música a Bonrepòs i
dues hores setmanals d’instrument
per als seus alumnes.
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot en ofereix una
tria de llibres molt adequada per a
l’estiu sobre muntanyisme, excursionisme i alpinisme.
HUMOR. Sorprèn aquest mes
només trobar un únic acudit, i fora
del seu espai habitual, sobre
Quimet i Cosme. Pel que es veu,
“han desaparegut” i “se’ls busca”
amb “recompensa” inclosa.
LEGISLACIÓ. La nova llei de
l’impost de la renda (IRPF), de
Jaume Cardona i Vila, és un article
molt interessant sobre unes normes
que afectaven seriosament les butxaques dels contribuents. Cardona
signa com a senador i fa referència a les iniciatives del seu grup
(CiU) respecte a aquest tema, inclòs un segon recurs davant del

Tribunal Constitucional, el qual ja
havia emès sentència contra una
primera llei del govern del PSOE.
El senador critica especialment el
tracte discriminatori de la llei pel
que fa a la família i acusa el Govern central de no ser gens d’esquerres ni progressista i de tenir
afany recaptatori.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Només mitja pàgina aquest
mes, on s’informa de la sol·licitud
d’una subvenció per a cursos de
català per a adults i d’algunes llicències d’obres i informes tècnics.
CULTURA. La crònica Entregats
els Premis Sant Jordi de Llengua
Catalana Infantil i Juvenil es fa ressò del primer premi aconseguit per
Anna Areny en la novena edició
dels premis Enric Farreny de Lleida,
concretament en la categoria de 15
a 17 anys i en la modalitat de treball
monogràfic (sobre el poeta Joan Salvat-Papasseit). Posteriorment,
aquest mateix treball va guanyar el
tercer premi en la mateixa modalitat
de la vuitena edició dels Premis Sant
Jordi de Catalunya. Aquesta jove de
Montclar formava part del consell de
redacció de La Palanca.
ESPORTS. Sense text i només
amb un peu de foto, es publica la
imatge que correspon a l’equip juvenil femení del CENG.

IMATGES D’AHIR. Per primera
vegada es dedica dues pàgines a
aquesta secció, que tanca la revista. L’article Raimon al Catalunya
conté tres imatges d’aquest esdeveniment, organitzat pel Club de
Lectures Artesenc: dues del
cantautor de Xàtiva i una del públic
que emplenava la sala, totes del
fotògraf Sisquet. Va ser la nit del
dimarts 24 de febrer de 1970 al Cinema Catalunya, avui edifici
Catalunya, als baixos del qual hi ha
l’oficina del Banc Sabadell. La secció es divideix en dues parts. La
segona és una biografia d’en
Raimon, mentre que la primera explica alguns detalls del concert: la
presència de la Guàrdia Civil a l’exterior del cinema, la col·locació de
les “forces vives” en una mateixa
fila de butaques cap al centre de la
sala (l’alcalde Joan Macià, el rector Josep Alòs, el metge Jaume
Cardona...), la forma de vestir i pentinar-se... Em crida l’atenció les
paraules de mossèn Alòs que reprodueix l’article: “A veure si ens
tancaran a tots a la presó”. I és que
encara faltaven més de cinc anys
per a la mort del dictador.

Ramon Giribet i Boneta

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@gmail.com

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

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

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
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FIRA DE SANT BARTOMEU

DIVENDRES, 22 D’AGOST
11a Caminada sota la llum de la
lluna
Sortida cap a Montsonís
Hora: 22.00
Lloc: Gimnàs Altis
Organitza: Club Esportiu Altis
Inscripció prèvia a l’Ajuntament
DISSABTE, 23 D’AGOST
Enganxa’t a la fira
Hora: 8.00
Lloc de sortida: CAP
Pot participar-hi tothom, caminant
o corrent.
A l’arribada hi haurà un petit refrigeri i un obsequi per participant.
Organitza: Àrea Bàsica de Salut
d’Artesa de Segre
Inscripció prèvia a l’Ajuntament
Torneig de bàsquet 3x3
Durant el matí
Lloc: Camp d’esports
Organitza: CENG
Inauguració
Hora: 11.30
Lloc: Recinte firal
Festa aquàtica - dia Nereu
Inflables
Hora: d’11.00 a 14.00
Lloc: Piscines municipals
Organitza: Programa Nereu (exercici físic i alimentació saludable)
Zona infantil. Inflables: recicla tot
saltant
Hora: d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a
20.30
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi
Ambient.
Maridatge de cervesa i formatge
artesà
Conduït pel Restaurant Gualter de
Gualter
Hora: 11.45
Lloc: Cubtural (Àrea d’activitats)
Organitza: Cerveses Ponent i Formatgeria de Clua
Tast de vins
Hora: 13.00

Lloc: Cubtural (Àrea d’activitats)
Organitza: Cooperativa d’Artesa
Degustació de vermut
Hora: 13.00 a 14.00
Lloc: Cubtural (estand de Vins
Galceran)
Organitza: Vins Galceran
Tradicional paella
Hora: 14.30 (es repartirà per endur
a casa)
Lloc: Encreuament dels carrers
Mallorca i Mare de Déu del Pla (darrera del casal)
Concurs de botifarra
Hora: 17.00
Lloc: Zona de germanor (Pl. Ajuntament)
Organitza: Els Follets
Cursa de muntanya “lo Meló”
Hora: 19.00
Lloc: Esplanada Les Sitges
Organitza: CUDOS
*Més informació a la secció d’Esports
6a Jornada sobre la carn de conill
Hora: 19.00
Lloc: Cubtural (Àrea d’activitats)
Organitza: Departament d’Agricultura, Ajuntament, Associació de
Cunicultors de la Noguera, Conills
Caubet i Morros Fills SL.
6è Concurs gastronòmic “El conill a la cuina”
Hora: 20.00 (els plats s’hauran de
presentar de 17.30 a les 18.00)
Lloc: Cubtural (Àrea d’activitats)
Organitza: Departament d’Agricultura, Ajuntament, Associació de
Cunicultors de la Noguera, Conills
Caubet i Morros Fills SL.
Partit de futbol veterans
CE Artesa de Segre Veterans – La
Pobla de Segur Veterans
Hora: 19.30
Lloc: Camp municipal d’esports
Final del torneig bàsquet 3x3
Hora: 20.30
Lloc: Camp d’esports
Organitza: CENG

Festa del vi - Sopar de germanor
Hora: 21.30
Lloc: Pl. Ajuntament
DIUMENGE 24 D’AGOST
Trobada de col·leccionistes
Hora: de 9.00 a 13.00
Lloc: Cubtural
Col·labora: Bernardí Mota
7è Mercat de llibres de 2ª mà
Hora: tot el matí
Lloc: Estand Artesenques Actives Cubtural
Organitza: Associació de Dones
Artesenques Actives
17a Trobada de puntaires
Hora: 10.00
Lloc: C/ St. Cosme i Damià
Organitza: Associació de Dones
Puntaires d’Artesa de Segre
Zona infantil. Inflables: recicla tot
saltant
Hora: d’11.30 a 13.30 i de 17.30 a
20.30
Lloc: Zona infantil
Col·labora: Departament de Medi
Ambient.
Degustació de vermut
Hora: 13.00 a 14.00
Lloc: Cubtural (estand de Vins
Galceran)
Organitza: Vins Galceran
Futbol. Trofeu Fira del Meló
CE Artesa de Segre – UE Tàrrega
Hora: 18.30
Lloc: Camp d’esports
Cuina del meló
A càrrec de membres de Noguera
Cuina
Hora: 19.00
Lloc: Cubtural (Àrea d’activitats)
Organitza: Noguera Cuina
Lliurament de premis del concurs de productes estranys
Hora: 20.00
Lloc: Cubtural

Bona fira!!!

fira del meló
fira del meló
fira del meló
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de juny
Ple ordinari (2 de juny de 2014) i
extraordinari (9 de juny de 2014)
Absències: Josep Maria Mayora i
Pijuan i Jordi París i Peralba (ERC)
S’aprova, per unanimitat, resoldre
el contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresa FRESNEL, SA el
31 de juliol de 2012 de subministrament del Lot 3 del contracte de
subministrament, col·locació i muntatge de l’equipament i mobiliari de
la biblioteca, sala polivalent i dependències municipals annexes del
Casal Cultural consistent en escenografia, alarma i porter electrònic,
telecomunicacions i equipament
ràdio, per un import total de
253.758,74 euros, més 45.676,57
euros d’IVA.
S’acorda, per unanimitat, aprovar
inicialment la modificació dels epígrafs 1r A) i 1r B) de l’Ordenança
fiscal número 12 reguladora de la
taxa per a la prestació del servei
de piscines i instal·lacions esportives.
S’aproven, per unanimitat, els següents projectes:
- Condicionament i millora de camins rurals amb àrid reciclat dels
residus de la construcció amb marcatge CE: Motmagastre (4,3 km),
Colldelrat (11 km), Camí de l’Horta
(2,3 km).
- Executiu de la xarxa de distribució de calor amb biocombustible a
la llar d’infants i llar de jubilats i previsió pel futur edifici del Casal de la
Gent Gran.
S’aprova, per unanimitat, la modificació de l’article quart del Reglament de funcionament i de règim
intern de la Llar residència municipal d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, la moció
de suport a la candidatura per a la
Declaració de patrimoni mundial de
la UNESCO de la portalada del
monestir de Santa Maria de Ripoll.
S’acorda, per unanimitat, la modificació de determinades condicions
financeres de l’operació d’endeutament subscrita amb càrrec al me-

canisme de finançament pel pagament als proveïdores de les entitats locals.
S’aprova, unànimement, donar suport a la moció contra l’aplicació de
la Llei Wert.
Aprovacions fetes durant el mes
de juny
Llicències d’obra:
- Obertura d’una rasa en vorera per
a instal·lar una canonada per subministrar gas a nous clients a la
Ctra. d’Agramunt, 2.
- Adequació de la façana, picat de
part de parets malmeses per humitats, arrebossat i reforma del balcó
a la Ctra. de Tremp, 7.
- Substitució d’una tanca de totxana per una de metàl·lica al Polígon
7 Parcel·la 546.
- Instal·lació d’un pou soterrat, ubicat dins la línia d’edificació del Centre de Transformació SE
Montargull, Polígon 21 Parcel·la
104.
- Canviar tancaments de finestres i
enrajolar tota la casa, cuina i tres
banys al carrer Les Monges, 73.
- Instal·lació d’un reg soterrat, a la
parcel·la 314 del Polígon 24
d’Artesa de Segre.
- Canviar les rajoles i el gres del
bany i canviar banyera a la Ctra.
de Tremp, 22.
- Instal·lar una plataforma elevadora per accés a l’habitatge al carrer
Mare de Déu del Pla, 44.
- Pintar la façana dels carrer Balmes,
12 i Sant Antoni Maria Claret, 84.
- Rehabilitació i condicionament
dels banys del negoci de la Ctra.
d’Agramunt, 84.
- Segregació d’una porció de la finca, zona Partida de la Costa,
F.1279, d’Artesa de Segre.
- Distribució interior sotacoberta
com a dúplex a l’edifici situat a la
Ctra. de Tremp, 15, 2A.
- Desmuntar i retirar cables a la
zona C13-C26, d’Artesa de Segre.
- Fer un bany i canviar les finestres
de la façana principal de l’edifici del
carrer les Monges, 35, 1er.

- Reformar el bany al carrer Escoles, 28, planta primera.
- Ampliar l’explotació ramadera, del
polígon 10, parcel·les 283-285-288310, d’Artesa.
- Reparar el balcó i el voladís, canviar rajoles i adequar jardí a l’avinguda Maria Anzizu, 90.
- Divisió horitzontal de sis locals a
la planta entresòl de l’immoble de
l’avinguda Maria Anzizu, 25.
- Construcció d’edifici plurifamiliar
de 6 habitatges i aparcaments al
carrer Balmes, 18.
Autoritzacions de connexió a la xarxa d’aigua amb la instal·lació d’escomeses a:
- Carrer Sant Sebastià, núm. 11B.
- Carrer Pont, 31, d’Alentorn.
- Carrer Enric Granados, núm. 6,
baixos, 2n.
- Carrer de les Monges, núm. 12.
- Parcel·la al carrer Francesc
Macià, núm. 8, del polígon industrial El Pla.
Es dóna compte de l’informe d’avaluació del compliment d’estabilitat
pressupostària en relació als decrets d’alcaldia núm. 77/2014 i núm.
78/2014 sobre l’aprovació de la liquidació del pressupost municipal
per a l’exercici 2013 i de la liquidació del pressupost del patronat de
l’emissora municipal de ràdio per a
l’exercici 2013.
S’aprova la relació de factures,
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació corresponents a l’exercici comptable 2014 que pugen la
quantitat de 56.251,81 euros.
INFORMES D’ALCALDIA:
- S’acorda concedir ajut econòmic
a l’Escola Els Planells, per un import de 1.000 euros en concepte de
la celebració de la festa de final de
curs.
- S’acorda concedir ajut econòmic
al Centre Excursionista Nova Gent
(CENG), per un import de 600
euros en concepte de la celebració
de la festa de final de temporada.
Eva Maza i Batlle
la

Palanca 43

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

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

HUMOR

J. Ga

lceran

Coses de parella
Ella: Recorda que has d’anar a la farmàcia que hi ha davant del Bar Sícoris a comprar els medicaments. Després vés al
Llobet i pregunta pel sofà de l’aparador.
En tornar, passar per Cal Rellotger i mira
si té la tele nova.
Després d’un “rato”, vés a buscar els nens
a l’escola i, quan passis per davant del
Capell, pren una bossa i compra unes
copes de vi que tinc encomanades.

El que entén ell: Recorda que has d’anar
al Bar Sícoris. Vés al sofà, mira la “tele”
un “rato” i pren unes copes de vi.

la
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IMATGES D’AHIR

La Planta de la Granja. Any 1900

em fixat la datació d’aquesta perspectiva perquè pertany a una col·lecció numerada, de la mateixa època de la del
número anterior, de les primeres
imatges d’Artesa de començaments del segle XX.
Predomina la magnífica planta
d’oliveres que s’allargava des de
l’edifici de la Granja, que es veu
a l’esquerra, suposem fins a la fi
del turó a les eres del Riera. En
algunes escriptures públiques,
encara avui d’aquesta partida se’n
diu la Planta de la Granja. No cal
dir que no existien ni el carrer
Verge de Salgar, ni la plaça de
l’Ajuntament, tampoc la part baixa del Balmes, la part del camp
de futbol, ni l’avinguda Maria
Anzizu. En aquell temps, en
aquest llocs s’hi recollien moltes
olives, d’arbres potser centenaris.
La filla de la senyora de La Granja, na Montserrat Maluquer Anzizu,
cap als anys 30 va començar la
urbanització d’aquesta zona, ins-

H
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pirant-se en l’urbanisme modern
de l’època. I va planificar dos carrers principals de la finca amb el
nom dels seus pares: Eduard
Maluquer i Maria Anzizu. Va començar a vendre parcel·les, i entre
altres coses, va cedir un pati al
Col·legi de Notaris, quan es feien
escriptures s’havien de desplaçar
i era complicat. Va posar les seves inicials MM amb ferro, a una
torreta davant de les Escoles i a
l’entrada de la Granja.
Llavors Artesa quedava reduïda
a una línia de la carretera
d’Agramunt i la de la Seu, algunes
cases als carrers Calvari i Sant
Jordi i al casc antic, amb l’església, les places, el Bisbe Bernaus i
l’entramat de carrerons estrets que
formaven part de la Vila Closa, que
antigament a les nits es tancava
amb una portalada entre cal Molinés i cal Jan. Pel fet que la Granja
que estava habitada, quedava fora
vila.
L’entorn de la finca de la Granja

estava tancada per una tàpia que
s’aprecia a la foto, que arribava per
dalt a tocar del carrer les Monges.
La zona del CAP d’avui i cal Don
Juanito eren l’Eral, les eres de la
propietat, i estaven dins les tàpies.
Sembla que la foto és a l’hivern.
Els homes passegen plàcidament
per un dels camins que menen a
l’horta. Acostumaven a portar gorra i pantalons de vellut, i els pagesos polaines, els horts eren un fanguer. Les dones duien vestits llargs
fins als peus, mocador de cap i
unes manteletes de llana de diferents llargades que es teixien elles
mateixes.
És de suposar que el poble amb
edificis i personal, no arribava de
bon tros ni a la meitat del que
Artesa és avui, i sols han passat
114 anys.

Bartomeu Jové Serra
Foto cedida per Janette Camats

LA FOTO

Els nens i nenes que enguany han celebrat la Primera Comunió a Artesa de Segre van protagonitzar
la tradicional processó de Corpus el dia 22 de juny. Foto: Josep M. Espinal

