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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Allau de cites culturals

Finalitza l’enderroc
dels edificis en ruïna
i avancen les
negociacions
entre l’Ajuntament i
la propietat
per acordar el
pagament de l’obra

Allau de cites culturals

la

Palanca

A finals d’abril, amb la Diada de Sant Jordi,
és habitual que hi hagi una concentració
d’activitats culturals. Enguany, a més,
aquesta tendència ha continuat al llarg del
mes de maig com podreu comprovar en
les pàgines d’aquest número.
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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.
ABRIL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 22: Dídac Pijuan i Dimitrov, fill d’Anabel i de
Vladimir
Defuncions:
dia 27: Maria Sabartés i Coma (83 anys), natural de
Castelló de Farfanya
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 3: Constància Canes i Solé (91 anys), natural de
Baronia de Rialb
dia 19: Josep Ampurdanés i Trobada (82 anys), natural de Tragó
dia 22: Rosa Creus I Bosquet (80 anys), natural de
Foradada
Matrimonis:
dia 26: Mercedes Belbel i Vilchez (natural de València)
David Enríquez i Cid (natural de Lleida)
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 16: Oriol Sutrias i Hernando, fill de Juan Carlos i
de Sílvia

Actes que sabem que es faran
Durant el juny:
Exposicions a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
(veure pàg. 17)
1 de juny:
A les 9h, a Foradada, Primer trail “Lo Bunker”, cursa de muntanya de 15 km i 600 m de desnivell,
puntuable per la lliga de la Noguera. Organitza: Ajuntament de Foradada
6 i 7 de juny:
Festa del bàsquet. Organitza: CENG (veure pàg. 35)
8 de juny:
A les 13h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Lliurament de premis de narrativa breu, amb la
presència de Josep Borrell
14 de juny:
Durant la tarda, al pavelló poliesportiu, Festa de final de curs de l’Escola Els Planells. Organitza: AMPA
de l’Escola
23 de juny:
Revetlla de Sant Joan
Del 30 de juny al 12 de juliol:
IV Campus de futbol. Organitza: Escola de Futbol
d’Artesa de Segre

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

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
14,1°
Temperatura màxima:
26,8° (dia 11)
Temperatura mínima:
2,6° (dia 28)
Dies amb precipitacions:
12
Precipitació màxima:
52,9 mm (dia 3)
Total precipitacions:
112,5 mm
Municipi de Foradada
Total precipitacions:
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74 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
15,7°
Temperatura màxima:
27° (dia 11)
Temperatura mínima:
5° (dies 5 i 23)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
39 mm (dia 3)
Total precipitacions:
80 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
13,7°
Temperatura màxima:
25,2° (dia 11)
Temperatura mínima:
2° (dia 26)
Dies amb precipitacions:
12
Precipitació màxima:
37,9 mm (dia 4)
Total precipitacions:
79,3 mm
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Anem a votar?
El diumenge del cap de setmana en què aquest número de La
Palanca veurà la llum ens toca anar a votar. Això que ens toca és
una manera de dir, perquè es tracta d’un dret del qual en podem
fer ús o no. Ja sabeu, però, que des d’aquestes pàgines sempre
hem donat arguments a favor d’exercir aquest dret, tant si es
tracta d’unes eleccions com si són unes altres. El cas és participar i donar la nostra opinió en forma de vot.
Malgrat les circumstàncies negatives que ens puguin fer dubtar sobre el fet de continuar confiant en aquest sistema participatiu, que ningú no dubta que és molt millorable, continuem pensant que l’abstenció no és una bona opció. Cal ser crítics, i molt,
però cal anar a votar.
Entorn de l’abstencionisme hi ha una sèrie de tòpics com “també faran el que voldran”, “tots són iguals”, “un sol vot no serveix
de res”... És curiós veure com algunes persones que opinen així
i no voten, després són les que es queixen més. Queda clar que
resulta molt fàcil criticar i no fer res, mentre que ser alhora crítics
i actius resulta més complicat.
Aquesta vegada toquen les europees, és a dir, aquelles que
ens permeten escollir els anomenats eurodiputats, que
constituiran el Parlament europeu. Tot i que l’Estat espanyol forma part de la Unió Europea des de 1986, tot això sembla que
ens queda molt lluny i que no serveix de res. La realitat ens diu
tot el contrari. Si no, atureu-vos a pensar en totes les resolucions
que, d’un temps ençà, arriben des d’Europa i exigeixen a l’Estat
que rectifiqui. Per citar dos exemples recents: “el cas Parot” i “el
cèntim sanitari”. I és que actualment una bona part de les decisions que ens afecten es prenen en el si de les institucions europees. Per tant, no val a badar.
Malgrat tot això, les eleccions europees acostumen a ser les
que provoquen més abstencionisme. I en això, els catalans, que
presumim tant de ser una mica més europeus que la resta de
l’Estat, no en sortim gaire ben parats.
Arribats en aquest punt, reflexionem una mica. Si ets dels catalans i catalanes que defensen el dret a decidir i volen votar el
proper 9 de novembre, però encara no t’has mogut del sofà, què
esperes per anar a dipositar el teu vot a l’urna aquest diumenge?
Cal aprofitar l’ocasió i demostrar que la participació a Catalunya
és alta perquè tenim vocació de ser europeus. És més, si ets un
dels molts que volen un estat català independent, cal que Europa
sàpiga el què penses. Ho tens fàcil, perquè no hi ha gaires opcions per triar.
Voleu més arguments? Anem a votar, sí o sí.

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

Principi d’acord per pagar els enderrocs
Ajuntament d’Artesa de
Segre i la propietat dels
dos edificis que s’han hagut d’enderrocar a la carretera de
Ponts per amenaça de ruïna han
arribat a un principi d’acord pel pagament d’aquestes tasques. El consistori va emprendre l’obra i l’ha
pagat de manera subsidiària, tot i
que la despesa correspon a la propietat dels immobles.
De bon principi ambdues parts
van deixar clar que volien arribar a
un acord, tot i que la perillositat que
suposava l’estat dels immobles va
obligar a executar l’obra abans que
aquest es fes efectiu. Ara, una vegada acabades les obres, propietat i consistori han pactat l’entrega
d’una quantitat inicial, encara per
concretar, i el pagament posterior,
a terminis, de la resta de l’import,
que ascendeix a 21.780 euros.
Segons ha explicat l’alcalde,
Mingo Sabanés, la petició inicial de

L’

la família era poder pagar
en un termini de tres anys,
un termini que el consistori no ha acceptat principalment perquè s’allarga
més enllà del final
d’aquesta legislatura. Finalment, el principi d’acord
estableix que si la quantia
se satisfà completament
abans d’acabar la legislatura, és a dir, abans del
maig de 2015, no s’aplicaran interessos. En cas que
no sigui així, a partir de llavors s’aplicaran interessos
de demora.
L’enderroc va quedar
enllestit a mitjans d’abril i
ha deixat els dos solars
buits i condicionats per
evitar que s’entolli l’aigua Vista anterior i posterior dels solars després de l’enderroc
en cas de pluja. S’ha tapiat completament l’accés posterior, carrer fins a terra, mentre que s’ha
on hi ha un fort desnivell des del deixat un accés a la part del davant.

Ramona Lladós compleix 100 anys
l poble d’Alentorn, nucli d’Artesa de Segre,
va retre homenatge a Ramona Lladós Pané
en un acte celebrat el dia 17 d’abril. El motiu
era una efemèride tan destacada com el fet que l’homenatjada hagi arribat als 100 anys de vida.
Va ser una celebració pública però al mateix
temps de caràcter emotiu, on es va fer palesa l’estima que la població d’Alentorn té cap a la Ramona.
Per tal de realçar la importància d’aquest aniversari, l’acte va comptar amb la presència de l’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, i la regidora de Serveis
Socials, Maria Jovell.

E
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NOTICIARI

Seró, imatge de l’arquitectura de l’Estat
edifici de l’Espai Transmissor de Seró ha estat escollit per il·lustrar la portada de la prestigiosa revista especialitzada Arquitectura Viva (AV), una
de les principals revistes del sector
i referent a l’Estat espanyol. Es tracta d’una publicació anual que recull
les obres que considera més destacades de tot l’any anterior, per la
qual cosa el sol fet que un edifici
aparegui a la revista ja és
destacable. En aquest cas, però,
encara és més rellevant que il·lustri,
en solitari, la portada.
L’anuari recull un total de 24
construccions repartides per tot el
territori estatal i agrupades en sis
temàtiques. Seró s’ha inclòs a
l’apartat titulat “Empremtes Visibles”, del qual formen part obres tan
emblemàtiques com el mateix centre cultural del Born, a Barcelona.
El mateix arquitecte, Toni Gironès, va explicar aquest reconeixement al grup d’estudiants de l’escola
superior d’art Ondara de Tàrrega que
van visitar les instal·lacions el dia
30 d’abril. Aquesta es tracta d’una
visita de perfil també especialitzat,
ja que són alumnes de disseny que
van aprofitar la presència de l’arquitecte a la seva escola per acostar-se

L’
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Visita de l’Escola Ondara i la portada de la revista ‘AV’

a una de les seves obres més emblemàtiques.
Tricentenari
Per altra banda, també relacionat amb l’Espai Transmissor, cal
recordar que el proper 25 de maig
(vegeu l’Agenda) s’hi celebrarà un
dels actes de commemoració del
Tricentenari de 1714 que organitza el aquest any el Grup de Recerques de les Terres de Ponent amb
el suport de diverses entitats en diferents punts de les Terres de Lleida
(trobareu més informació a l’anterior número de LA PALANCA).

NOTICIARI

Artesa “txarra” lleidatà
ls autors de l’èxit de vendes
del darrer Sant Jordi a
Lleida, Lo lleidatà és fàcil.
Txarra’l sisquere, van visitar Artesa
de Segre el 16 de maig per presentar el llibre. L’acte va tenir lloc al pub
Lips i l’assistència de públic, en
paraules dels mateixos protagonistes, va ser de rècord. La sala va
quedar petita i tot i la llarga espera
abans de l’inici de l’acte, els assistents van gaudir de la presentació.
Els autors del llibre, Robert
Masip, Ferran Montardit i David
Prenafeta, van explicar els diferents
capítols en què s’estructura i van
fer un extens recull de les cites,
paraules i expressions més autòctones, divertides i representatives
que s’hi poden trobar. Així mateix,
van explicar els orígens d’aquesta
obra, hereva del Diccionari Lleidatà-Català, dels mateixos autors,
però amb noves expressions i amb
una organització diferent, ja que ara
va per temàtiques i no per ordre
alfabètic.
La presentació, entre espectacle
còmic i acte cultural, va estar farcida de moments hilarants gràcies,
en gran part, a la selecció d’expressions que havien fet els mateixos
protagonistes. A més a més, el
mateix públic va poder fer les seves aportacions amb altres expres-

E

Montardit, Masio i Prenafeta van signar llibres en acabar

Els DPSC van tancar l’acte amb una gran actuació

sions similars o complementàries
de les que explicaven els autors.
El toc final els van donar els Demanem Perdó a Santa Cecília, que

tot i haver de començar més tard
del previst i limitar el nombre de
cançons, van oferir una gran actuació.

Recital de piano
l jove músic artesenc Bernat Giribet
va oferir divendres dia 9 de maig un
recital de piano a l’auditori de l’Escola
de Música. El programa feia un repàs per la
història de la música i ell mateix s’encarregava de fer aclaridores presentacions de les
peces escollides, des de les obres barroques
de J. S. Bach fins a les contemporànies de
George Gershwin, com també dels seus autors i el seu context. Tot i que Giribet ja havia
fet actuacions d’altres registres a Artesa,
aquest era el primer concert d’aquestes característiques i va tenir molt bona resposta
de públic.

E

El concert va omplir la sala gran de l’Escola de Música
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BALDOMAR

Notícies de l’EMD de Baldomar
Reparació de la bomba general a la Plana

Baldomar celebra la Setmana Santa

Degut al fet que uns dies enrere es va espatllar la bomba general que porta l’aigua al dipòsit de Baldomar,
es va estar unes hores sense subministrament. En el
moment de canviar la bomba, es va aprofitar per a
netejar el dipòsit. A tall informatiu, val a dir que la bomba
feia 19 anys que funcionava i això vol dir unes 17.000
hores de funcionament aproximadament.

Com cada any, el Divendres Sant se celebrà la processó del Calvari a Baldomar. Sortint de l’església, es
puja cap a la zona del dipòsit i d’allà es dirigeix cap al
que s’anomena el Calvari, abans d’arribar a Planers.
Tradició i religió s’uneixen en aquest acte.

La processó de Divendres Sant a Baldomar

Eleccions Europees
La nova bomba d’aigua a la Plana

Trobada medieval a Baldomar
El cap de setmana del 10 i 11 de maig, diferents grups
de recreació medieval van fer una estada a l’espai
Freginals, al camp de futbol. En total van ser sis grups
provinents de diferents indrets de tot Catalunya.

En aquestes eleccions, els veïns empadronats a
Baldomar també aniran a votar a Artesa, igualment
com es feia fins ara. A Baldomar, en principi, només hi
haurà mesa electoral a les eleccions municipals, que
és quan també cal escollir el president de l’EMD. Per
la resta d’eleccions, caldrà anar a Artesa, a la mesa
on pertoqui.
EMD Baldomar

la
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MUNICIPIS

Les campanes de Montclar fan 200 anys
es campanes de Montclar
han complert aquest mes
d’abril 200 anys. Durant
aquests dos segles han anunciat
l’inici de les festivitats de la població, així com han cridat a missa els
montclarins i han anunciat la seva
mort. I d’ençà que es va col·locar
el rellotge al campanar, han marcat les hores de la població de forma pràcticament ininterrompuda.
Una altra tradició curiosa del poble,
que actualment s’ha perdut, era
que quan hi havia un naixement, les
majorales anaven al dinar que feien els familiars després del bateig
i aquests els donaven diners per la
parròquia, després les majorales tocaven una campanada per cada
cèntim recaptat.
Gràcies un document de l’època
conservat a Cal Fuster, coneixem
algunes dades d’aquesta efemèride. Les dues campanes es van fabricar l’1 d’abril de 1814, però la
petita va sortir malament del motlle
i es va haver de tornar a fondre, la
campana es va tornar a fer el 18
d’abril, aquest cop amb èxit. Per
fondre el coure es va fer servir des
de carbó fins a cànem, llana o in-

L

clús femta d’aviram.
També sabem que la
grossa fa un pes de 9
quintàs i una arrova,
mentre que la petita 6
quintàs, que equivaldrien aproximadament a 388 i 252 quilos, respectivament.
Les campanes estan situades al campanar de l’església de
Sant Jaume, datat el
1628. La grossa es va
pujar al campanar el
3 d’abril de 1814, que era diumenge de rams, tal com estava previst,
mentre que la petita, que es va haver de fer de nou, es va pujar al
campanar el 20 d’abril del mateix
any.
El cost de les campanes, així
com el seu manteniment posterior
i el sou del campaner, va anar a
càrrec de les cases benestants de
la població.

Text i fotos:
David Hernández Galceran

Romiatge a Salgar

Cubells va celebrar el romiatge a Salgar l’últim cap de
setmana d’abril. Un centenar de persones van anar a
peu del poble al Santuari, a uns 8 quilòmetres.
la
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LA NOGUERA
Montgai té nou consultori mèdic
A principis de maig, Montgai va estrenar el nou consultori mèdic, situat a la nova zona d’equipaments. Els
veïns han guanyat comoditat, ja que les instal·lacions
fan uns 200 metres quadrats, el doble que les anteriors. Compta amb una sala d’espera, una sala de cures, tres despatxos (metge, infermera i un de polivalent), dos lavabos adaptats i una zona de servei. La
instal·lació té una caldera de biomassa.

Ajuts per pagar lloguer o hipoteca
La Generalitat ha obert una línia d’ajuts d’urgència per
pagar el lloguer o la hipoteca a aturats de llarga durada, per evitar el degoteig constant de desnonaments.
Poden demanar l’ajut les unitats familiars que tinguin
el titular o algun dels membres en situació d’atur de
llarga durada i constin al Servei d’Ocupació com a
demandants d’ocupació amb un mínim de 12 mesos.
Cal estar al corrent de pagament de rebuts i que els
ingressos totals de la unitat familiar no superin un mínim establert. Les sol·licituds es poden presentar fins
al 30 de setembre a la Borsa d’Habitatge de la Noguera, a Balaguer (telèfon 973 44 75 70).

Novetats del COU
El Centre d’Observació de l’Univers presenta aquesta
temporada diferents novetats amb les quals amplia i
reforça l’oferta d’activitats. Per una banda, la projecció de les pel·lícules Mil milions de sols, camí cap a
les estrelles i Galaktos es manté. L’inici de l’era espacial, fins ara en horari nocturn, es trasllada al diürn. El
Parc de Telescopis ha millorat els equipaments per
augmentar les observacions. A l’octubre, s’organitzarà el I Festival d’Astronomia, amb cursos, sopars,
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música en directe, tallers, ... I al juny, acollirà el primer
Workshop Internacional de disseny i elaboració d’espectacles de planetari, que reunirà prestigiosos professionals del sector. Més informació a la web
www.parcastronomic.cat.

II Fira d’Orientació Universitària
L’11 d’abril el Consell Comarcal va acollir la II Fira d’Orientació Universitària de la Noguera. Més de 200 estudiants de 1r i 2n de Batxillerat de la comarca es van
informar de forma personalitzada dels graus que poden escollir en acabar la secundària. Paral·lelament,
es van fer xerrades informatives de les facultats en
diferents espais i dues taules rodones: El retorn dels
joves al món rural i Ajuts i subvencions a l’abast dels
joves universitaris.

7è Congrés Nacional de la Gent Gran
El 8 d’octubre a Món Sant Benet es durà a terme el 7è
Congrés Nacional de la Gent Gran, certamen convocat pel Departament de Benestar Social i Família i el
Consell de la Gent Gran, que s’organitza cada quatre
anys. El lema d’enguany serà “Junts podem!”. Experts
i representants d’associacions de gent gran debatran
sobre la realitat d’aquest col·lectiu, des de les principals problemàtiques fins a les necessitats i inquietuds.
Els delegats de la Noguera, que seran escollits pròximament, s’encarregaran de debatre les ponències,
redactar-ne les conclusions i escriure el manifest final. Després del Congrés, totes les conclusions es
donaran a conèixer arreu de Catalunya.

Anna M. Vilanova

AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

Parlem de valors
ruit dels treballs de recerca
del Romà Colom i la Nina
Balagueró, el passat dia 3
de maig es va organitzar a l’Escola
una taula rodona que sota la rúbrica
“Les coses importants no es veuen
amb els ulls” es va parlar dels valors
en la família, la societat i l’escola.
L’escoltisme, per un costat, i l’escola
lliure, per l’altre, van ser els eixos
sobre els quals van girar el treballs
i les respectives exposicions i que
van servir per generar el debat
sobre aquest tema. Avui en dia, es
demana a crits la resurrecció
d’aquells valors que semblen
extingits i que sembla que fan que
ens trobem en una situació de
degradació convertida en una mena
d’espiral sense fi.
Potser el que succeeix és que
determinats valors que estan en
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crisi, no és que hagin deixat d’existir
sinó que estan en decadència o
simplement destronats... El que és
evident és que la tasca d’educar és

“Avui en dia, es demana
a crits la resurrecció
d’aquells valors que
semblen extingits que
sembla que fan que
ens trobem en una
situació de degradació”
comuna a tots els agents socials,
no només l’escola i la família, i que
el treball efectiu és aquell que es fa
en equip. Des d’aquí aprofitem
l’avinentesa per agrair la
col·laboració del Romà Colom, la

Nina Balagueró i totes aquelles
persones que van fer possible
l’esdeveniment.
Canviant de qüestió, anunciem
que des de l’AMPA ja hem posat fil
a l’agulla per preparar els propers
actes que es duran a terme el mes
de juny i que són, en primer lloc, la
cerimònia de l’entrega d’orles als
alumnes que finalitzen cicles
educatius, que tindrà lloc el
divendres dia 13, i en segon lloc, la
festa de final de curs, que tindrà lloc
el dissabte dia 14.

http://ampaelsplanells.wordpress.com/
Ampa Escola Els Planells

la
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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

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

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats maig 2014
Adults
Las tres bodas de Manolita.
Almudena Grandes. Tusquets Editores.
Emotiva història coral sobre els
anys de pobresa i desolació de la
postguerra, tapís inoblidable de vides i destins, de personatges reals
i imaginats.

L’analfabeta que va salvar un país.
Jonas Jonasson. Ed. La Campana.
Una nena òrfena treballa netejant
latrines, però el destí li prepara una
altra sort. El talent per a les matemàtiques i la curiositat infinita la catapulten a l’altra punta del món, on
trobarà excèntrics i perillosos personatges.
Ánima. Wajdi Mouawad. Ed. Destino.
Wahhch Debch descobreix el cos
de la seva dona brutalment violada
i assassinada al saló de casa. Empès pel dolor, es llança a la caça
de l’assassí.
Coneixements adults

El primer heroi. Martí Gironell. Ed. B.
Una aventura fundacional plena de
reptes i amenaces, un món nou i
fascinant.

La princesa dels coralls. Tea Stilton.
Ed. Destino.
Hola! Gràcies! Adéu! Un conte per
a aprendre a ser educats. Elisenda
Roca. Ed. Bambú.

Pel·lícules
Guerra mundial Z. De Marc Forster.
Headhunters. De Morten Tyldum.
Shrek tercero. De Raman Hui i
Chris Miller.

El libro de los bolsos. 30 proyectos
para confeccionar bolsos con estilo.
Cheryl Owen. Ed. Drac Editorial.

Arthur y la guerra de los mundos.
De Luc Besson.

Manual práctico del punto para
acolchado y patchwork. Nikki
Tnkler. Ed. Océano Ambar.

Activitats

La cuina de la meva mare. Joan
Roca. Ed. Columna.
Anglès fàcil. Anglès essencial per
a catalanoparlants. Manual
d’autoprenentatge nivell bàsic. Lou
Hevly. Ed. Barcanova.
1914 el año de la catástrofe. Mark
Hastings. Ed. Crítica.
Pequeñas fofuchas fáciles de hacer
con foam y porexpán. Luisa Clement. Ed. Drac Editorial.
Guies de l’Editorial Aguilar de les
ciutats de Berlín, Roma, Dublín,
Amsterdam, Londres.

Dies de frontera. Premi Sant Jordi
2013. Vicenç Pagès. Ed. Proa.
La novel·la comença amb un petó
llarg davant la porta d’uns grans
magatzems. Qui són ells dos? Tardarem a saber-ho. Els protagonistes són una parella de fet que es
va prorrogant de manera automàtica, fins que arriba “la relliscada”.

Avui vaig al dentista. Carmina del
Río. Ed. Salvatella.

-Exposició 16 científiques catalanes. Fins al 30 de juny
-Exposició 25 anys del Premi de
Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
Del 2 de juny al 7 d’agost de 2014
-Club de lectura de la Biblioteca.
Parlarem del llibre Carta d’una desconeguda d’Stefan Zweig
Dimecres, 4 de juny a les 21 hores
-Commemoració Tricentenari 17142014. Exposició de fons bibliogràfic
relacionat amb el Tricentenari 17142014

Infantil
La fàbrica del cos humà. Descobreix com ets per dins!. Dan Green.
Ed. Blume.
Pa amb tomàquet!.
Vilaplana. Ed. Salvatella.

Roger

HORARI D’ESTIU
Del 23 de juny al 15 de setembre
la biblioteca obre de 10:00 a
13:00 hores de dilluns a divendres.

la
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EL CAP INFORMA

La salut a internet
l CatSalut acaba de publicar la Guia d’ús dels serveis sanitaris públics, elaborada amb l’objectiu de facilitar
a la ciutadania la informació necessària sobre el funcionament
general dels serveis i les prestacions que ofereix el sistema sanitari públic.
La guia estableix un marc d’informació i transparència que facilita l’autonomia dels ciutadans i ciutadanes en l’accés a aquests serveis i prestacions, alhora que
incentiva la responsabilitat en l’ús
dels recursos. La informació s’estructura per a cadascun dels serveis i prestacions que el CatSalut
ofereix, i en presenta una breu descripció, les vies d’accés, els criteris
de corresponsabilització més des-

E

tacats i el dret a accés segons el
tipus de cobertura.
El fet de publicar-la en un entorn
web facilita l’accés directe a d’altres
informacions d’interès relacionades
amb cadascun dels continguts.
La Guia és un projecte inclòs en
el marc de la línia 5 del Pla de salut
de Catalunya 2011-2015 (més enfocament cap a les persones pacients i les famílies), centrat en la
millora del coneixement de la ciutadania sobre el sistema sanitari
públic i les prestacions que cobreix
el CatSalut com a asseguradora.
Per altre banda, a la web del
Departament de Salut podem trobar informació sobre temes d’actualitat, informació per a millorar la
nostra salut, o la salut de la A a la
Z, tot al Canal Salut: http://www20.

gencat.cat/portal/site/canalsalut.
A la web de l’Institut Català de la
Salut podem trobar consells per a
persones que pateixen diferents
malalties cròniques com hipertensió arterial o malaltia pulmonar obstructiva crònica, diabetis mellitus tipus 2, així com consells per a diferents afeccions com lumbàlgies,
escoliosis, ús de bolquers o deixar
de fumar, entre d’altres. Web ICS:
http://www.gencat.cat/ics/usuaris/
campanyes.htm
Per als petits de la casa també
podem trobar diferents llocs per
aprendre a conservar la nostra salut, a Petita Xarxa: http://www.petita
xarxa.cat/sapsquejoc/salut/
Us proposem un recorregut per
aquestes pagines, esperant que us
agradin i us siguin profitoses.

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
18 la Palanca
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

Setmana Cultural a l’abril
bans de la Setmana Santa,
l’Escola va desenvolupar les
activitats de la 28 edició de
la Setmana Cultural, una tradició
molt arrelada en el nostre centre.
Enguany ha tocat fer-ho ben entrat
el mes d’abril, de forma que, en tornar de vacances, ja teníem preparada una altra activitat tradicional
als centres educatius, la Diada de
Sant Jordi.
Concretament, entre el 7 i l’11
d’abril l’Escola va organitzar tot un
seguit de tallers, activitats i sortides
per a tots els cicles. Una de les activitats estava destinada específicament a les famílies: la xerrada
que va organitzar l’AMPA sobre
“Internet segura”, a càrrec del cos de
Mossos d’Esquadra. Pares i mares
també van estar convidats a participar amb l’alumnat en la caminadagimcana del dijous a la tarda.
Mentre les sortides dels més
petits se centren en entorns més
propers, la resta de cicles han anat
a la granja-escola La Manreana
(cicle inicial), a Món Sant Benet (cicle mitjà) i a Balaguer (cicle superior). Les sortides d’educació infantil
han estat al Parc de Bombers
d’Artesa (P3), al castell de Montsonís
(P4) i a Agramunt (P5). La majoria

A

A dalt, imatge dels alumnes de cicle inicial a la granja-escola La Manreana (Juneda). A l’esquerra,
alumnes de P4 comprovant com sona una arpa. A la dreta, taller de sabó realitzat a cicle superior.

d’aquestes sortides es realitzen
cada any o cada dos anys, de forma
que tot l’alumnat les hagi pogut gaudir durant la seva escolarització.
Pel que fa als nombrosos tallers
i activitats, van des de les activitats
més clàssiques com un taller d’aeròbic o fer la mona, fins a altres més
innovadores com un taller de mú-

sica d’arpa o un de sabó artesà.
Cal agrair la col·laboració de diferents entitats artesenques, així
com la inestimable aportació de
l’AMPA, dels Ajuntaments d’Artesa
de Segre, Alòs de Balaguer i Foradada, i de “la Caixa”.

la
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

PARLEN LES ENTITATS

Un Sant Jordi 2014 en femení

Foto de grup de l’equip de Dones, dones!

l Club de Lectures Artesenc
(CLAac), amb la inestimable
col·laboració de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, l’associació artesenca de les arts (aaa!),
la Creu Roja, l’Ajuntament d’Artesa
de Segre i el Grup de Teatre
d’Artesa (GTA), ha acudit un any
més a la cita primaveral amb la cultura.
De la mà de Joan Roca (l’ànima
del GTA, amb el permís de Dolors
Palet) varem poder veure el diumenge 29 d’abril Dones, dones! a
la Sala Gran del Cubtural. L’obra
era la lectura escenificada de set
relats escrits per autores catalanes
i protagonitzats només per actrius.
Impressionant el treball d’aquestes
dames del teatre (Rosa Domingo,
Carme Díaz, Núria Serradell,
Maribel Colom, Dolors Palet i
Emma Estrada) i de la debutant
(almenys sobre l’escenari) Aida
Guàrdia. Varen comptar amb la
col·laboració de Josep A. Sánchez
i Ricard Zamora, ambdós del Restaurant la Solana de Foradada, i
l’ajuda de Josep Manel Gil, Montse
Duran i Marta Barneda en els apartats tècnics. L’acte pretenia recaptar fons per Creu Roja i va estar presentat per na Pepita Sotelo, presidenta de Creu Roja la Noguera. Es
projectà un documental sobre les
activitats dutes a terme per dita
entitat a la nostra comarca. Els as-
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sistents, unes vuitanta persones, van gaudir d’uns
textos que no deixaven
ningú indiferent, per combatius, per sarcàstics o,
simplement, per (su)reals.
Va ser llegit, sí. Però va ser
teatre del bo.
Dones i ciència
Per acabar, volem fer
una breu referència a la
Conxita Solans, durant la xerrada que va fer a Artesa
confèrencia - presentació
que va fer na Conxita Solans, de cal Joanetó de Montargull, és l’obstacle que impedeix que les
de l’exposició “16 científiques ca- dones, a partir de cert nivell, acontalanes”. La conferència es va fer segueixin la paritat amb els homes,
el divendres 9 de maig a la biblio- el fet que avui dia la feina de casa
teca, on es pot veure l’exposició, a encara és “cosa de dones”. La conl’àrea d’activitats. Amb el títol de El ferenciant, però, va deixar molt clar,
perquè de l’exposició sobre dones en repassar la seva carrera, que en
científiques. Es trenca el sostre de cap moment es va sentir discrimividre?, na Conxita Solans, que és nada pel fet de ser dona. L’acte va
Professora d’investigació del Con- ser presentat per la bibliotecària
sell Superior d’Investigacions Cien- Fina Solans, cosina de la conferentífiques (CSIC), adscrita a l’Institut ciant, i per en Claudi Mans, Catede Química Avançada de dràtic Emèrit d’Enginyeria Química
Catalunya (Barcelona), on és res- de la Universitat de Barcelona, diponsable d’un grup de recerca en vulgador de la ciència i membre de
Química Col·loïdal i Interficial, va la Junta de l’Associació Catalana
glossar en part l’obra de les seves de Comunicació Científica, creadocompanyes d’exposició i sobretot la ra d’aquesta exposició.
relació de les dones amb la ciència. Sí, hi ha dones fent ciència, investigant i tirant endavant projecJosep M. Espinal
tes i família. I sembla que aquest
Secretari CLAac
la

Palanca 21

PARLEN LES ENTITATS

Sortida a Torà i l’Aguda
l Divendres Sant, dia 18
d’Abril, varem iniciar les sortides culturals i vam escollir
els pobles de Torà i l’Aguda (Alta
Segarra). En arribar a la plaça, on
hi ha l’ajuntament, estava tot ple de
parades d’artesania i productes de
la terra, cada Divendres Sant fan
aquesta fira. A la porta del consistori ens esperava el regidor de cultura i guia nostre, en Màrius Codina, també ens va saludar l’alcaldessa, Mercè Valls. Acte seguit, acompanyats per en Màrius, ens enfilàrem carrers amunt passant per un
dels portals principals. Ens va explicar algunes cases on les llindes
tenien inscripcions que, segons ell,
són de jueus conversos. Visitàrem
un taller fusteria Museu molt interessant. Ens desviàrem per un carrer que dóna a una plaça dedicada
a Jaume Coberó, historiador i cronista molt estimat pel poble de Torà,
en aquest lloc hi ha un mirador d’on
es contempla, aturonada, l’església
de Santa Maria i el petit llogarret
de l’Aguda, i a la part de baix, la
riera de Llanera.
Ens enfilem a la plaça de l’església, replena de parades, i donem
una ullada, però el nostre objectiu
és visitar la Parròquia de Sant Gil,
dels segles XVI-XVIII, façana amb
la portalada renaixentista de gust
plateresc i vestigis del mur de la
primitiva església romànica, interior del temple amb volta gòtica d’estrella.
Torà té racons molt bonics, en un
d’ells vam contemplar una finestra
gòtica amb un entorn ple de plantes i flors. Acte seguit visitàrem un
forn museu del segle XVI on es pot
contemplar tota mena d’estris i diferents formes de pans. Uns 30
metres més avall del carrer, a mà
esquerra i a mitja façana d’una
casa, hi ha un cap d’una figura de
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Foto de grup a la Plaça de la Font

pedra incrustada en una petita cavitat de la paret, segons comentaris que hem sentit podia indicar que
a l’edat mitjana era una casa de
prostitució. En Màrius, però, va dir
que és dubtós.
A continuació, tot passejant,
visionàrem el Pont de les Merites
(segle XVII-XVIII), per on travessa
la riera de Llanera. Acte seguit, ens
trobem davant les portes del Molí
Museu de la Font o del Balaguer
(segle XVIII), on d’una manera senzilla i molt cuidada es pot gaudir del
que era un molí d’aquesta època i
també hi ha una fassina que era
una destil·leria d’aiguardent, amb
els seus components, tot un luxe
que cal visitar.
Per acabar aquesta visita que
podríem dir de menú degustació,
ens varem fer la foto de grup a la
Plaça de la Font, on hi ha els rentadors i la font. Aquí ens acomiadàrem d’en Màrius, que com a guia
li atorguem un 10, ell ens va convidar al pessebre d’Ardèvol, ja que

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

és el fundador d’aquesta entitat,
alguns de nosaltres l’hem vist i és
molt maco.
Havent dinat, en Josep Roqué,
des d’uns dos quilòmetres de la
població direcció a Ivorra i a dalt
d’un turó, on hi ha unes restes
d’una fortalesa andalusina, en explicà una petita lliçó de geologia
dels guixos de la formació
Barbastro i també va explicar un
mineral que es troba en aquesta
zona anomenat estroncianita que
té forma de cristalls.
Per acabar de rematar la tarda,
varem pujar a l’Aguda de Torà, on
en Ramon Bernaus ens va endinsar en la historia i una breu explicació de l’església romànica de
Santa Maria, des d’on es contempla una panoràmica espectacular
del poble de Torà i els camps d’ordi
i les serres que l’envolten.

Francesc Gessé
Associació Terres del Marquesat

Si vols rebre cada mes la revista a casa,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)

i nosaltres ja ens posarem en contacte.
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Simulacre d’emergència al Cubtural
l dia 26 d’abril, els bombers
voluntaris d’Artesa vam realitzar una pràctica, juntament amb las parcs de bombers
voluntaris veïns de Ponts i
Agramunt, al pàrquing de l’edifici
del Cubtural de la nostra ciutat.
La pràctica va anar a càrrec de
dos formadors de la regió de Lleida,
que ens van guiar en tot moment
com s’havia de procedir. Es va estructurar amb un briefing inicial on
se’ns explicava què faríem, la pràctica en si i un retorn d’experiències
sobre en què s’havia procedit bé i
en què no.
La pràctica era l’incendi d’un
vehicle al pàrquing de l’edifici, i
s’havia de fer l’aproximació fins al
vehicle i el rescat d’una persona
atrapada. Aquesta pràctica té una
gran dificultat, ja que la vam haver
de realitzar equipats amb els EPI i
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els equips de
respiració autònoma, amb
la dificultat que
només podem
estar una durada de 20 minuts per equip.
A més d’això,
hi ha la dificultat d’haver de
treballar amb
fum, la qual
cosa dificulta
molt l’orientació dins del local i hem de tenir una guia, en aquest cas la mànega per apagar el foc, que és la
nostra assegurança per poder sortir a fora en cas d’urgència.
Va ser molt interessant pels bombers que hi van participar. Els bom-

bers continuem amb ganes de ferne de noves, per estar sempre operatius per qualsevol servei.
Bombers Voluntaris
d’Artesa de Segre

Accident d’un camió de porcs a Folquer
l dia 1 de maig, els bombers d’Artesa
vam treballar, conjuntament amb els
companys del parc de bombers de
Ponts, en les tasques de recuperació derivades de l’accident d’un camió. El vehicle va bolcar a Folquer, a la C1412b, al quilòmetre 23,5.
El sinistre no va causar cap ferit, ja que el conductor va resultar il·lès, però hi van morir 90
porcs dels 200 que componien la càrrega. El
camió, que pertanyia a l’empresa Grup Alimentari Guissona, havia carregat a la població d’Isona,
al Pallars, i es dirigia a Guissona, a la Segarra, a
descarregar.
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Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre
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Sant Jordi porta cultura per a tots els públics
Els actes vinculats a la celebració de la diada van anar molt més enllà del dia de Sant Jordi
i s’han traduït en un mes ple d’ofertes culturals
a cita literària de l’any ha
omplert Artesa i rodalies
d’actes culturals molt més
enllà de la Diada de Sant Jordi. La
primera convocatòria va ser ja la nit
abans, amb la segona edició de la
Revetlla de Sant Jordi, una iniciativa que es fa, en diferents formats,
en nombrosos punts de la geografia catalana. En el cas d’Artesa va
arribar de la mà de la Biblioteca i el
Club de Lectures i va consistir en
la lectura escenificada de Carta
d’una desconeguda (vegeu desglossament).
La diada va començar de bon
matí amb les parades de roses i llibres, tal com marca la tradició catalana però també d’acord amb la
cita internacional amb la literatura,
ja que el dia 23 és el dia del llibre.
En el cas d’Artesa l’activitat es va
concentrar a la carretera i,
especialment a partir de la tarda, a
la plaça de l’Ajuntament. Així, durant el matí les llibreries van muntar diverses parades al carrer, amb
la complicitat d’una fantàstica meteorologia, i les floristeries van fer
el mateix amb el producte estrella
de la jornada, les roses.
A la tarda el pol d’atracció es va
traslladar a la plaça de l’Ajunta-
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Tallers de manualitats a la plaça de l’Ajuntament la tarda del dia de Sant Jordi

ment, on els més petits van ser els
protagonistes dels tallers. Aquesta
activitat, que també s’ha convertit
ja en una cita ineludible de la diada

Durant tot el dia, roses i llibres van sortir al carrer per ambientar la jornada
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de Sant Jordi, va concentrar desenes de participants, alguns acompanyats de pares i mares, que van
gaudir de diferents propostes.

TEMA DEL MES

Tots els tallers eren de
manualitats, bàsicament dibuixar,
pintar i retallar, i l’eix temàtic eren
els llibres i la llegenda de Sant
Jordi, amb la rosa, el drac i la princesa com a protagonistes. El bon
temps va permetre allargar fins ben
entrat el vespre les activitats.
Paral·lelament, el mateix dia de
Sant Jordi a la tarda, la Biblioteca
Municipal obsequiava els usuaris
del servei de préstec amb una rosa
en el marc de la campanya “Una
rosa per Sant Jordi”. Prèviament, al
matí, també a la Biblioteca, va tenir
lloc l’hora del conte de la llar d’infants,
amb la representació de La llegenda
de Sant Jordi i El Patufet.
Ja en horari nocturn, va tenir lloc
una de les trobades del Club de
Lectura de la Biblioteca. En aquest
cas, els participants van parlar
d’una novel·la que precisament va
ser un dels èxits de Sant Jordi el
2009, l’any de la seva publicació,
Se sabrà tot, de Xavier Bosch.
Els actes vinculats a la diada,
però, van anar més enllà del mateix dia 23. Així, l’endemà va tenir

Els llibres també van ser presents als carrers de Cubells

lloc una nova edició de l’hora del
conte, aquesta a càrrec de la Biblioteca i oberta a tots els nens i nenes. Va ser ja en horari de tarda, i
s’hi van representar també La llegenda de Sant Jordi, com el dia
anterior, i Els colors de l’Àfrica.
Val a dir que a banda d’aquestes activitats puntuals, la Biblioteca ha ofert durant tots aquests dies
una exposició on es mostraven les
novetats literàries més destacades

que hi han arribat coincidint amb la
cita de Sant Jordi.
Finalment, el diumenge 27 d’abril
va tenir lloc la darrera convocatòria cultural, aquesta en format teatral. Va ser la representació de
l’obra Dones, dones!, un esdeveniment de caire marcadament solidari, ja que es va fer per col·laborar
amb la Creu Roja, i amb un elevat
nivell de qualitat (més informació a
la pàgina 21).

Lectura dramatitzada per la revetlla
JORDI FARRÉ

e la mà d’Albert Vidal, l’ànima de l’associació
artesenca de les arts (aaa!), el dia 22 d’abril
varem poder veure a la Biblioteca la lectura
escenificada de Carta d’una desconeguda, d’Stefan
Zweig, autor austríac de la primera meitat del segle
XX. La història és la lectura, per part d’un autor d’èxit
i faldiller, d’una carta dirigida a ell escrita per una
dona a la que no coneix ni reconeix per més que els
seus camins s’hagin creuat més d’un cop.
Drama estilitzat, que potser avui dia ha perdut part
del seu sentit transgressor. El pes de l’obra va recaure en Clara Gili, de la propera vila de Ponts. En
va sortir amb èxit, de portar en solitari el pes de l’obra,
ja que es tractava d’un monòleg dens i descarnat
amb molt breus intervencions d’Albert Vidal. També
hi havia la presència en escena del Trio Corelli
(Gerard Camats, Pau Gutierrez i Sílvia Ribes), en
uns apunts musicals, i l’ombra callada però activa
del destinatari de la carta del títol, ben encarnat per
Felipe Pérez. Bona escenografia, èxit artístic i
organitzatiu. L’assistència va ser d’una trentena llarga de persones.

D

J.M. ESPINAL

Clara Gili va portar el pes de l’obra, acompanyada del Trio Corelli
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VIDA SOCIAL

Primera Comunió
FOTO JOAN-PROMOVÍDEO

SÍLVIA COLL

El cap de setmana del 10 i l’11 de maig, diversos nens i nenes van fer la Primera Comunió a l’església de
l’Assumpció d’Artesa. Dissabte: Aina Garcia Puigredon, Carla Garcia Puigredon, Jordi Eroles Vila, Sergi Eroles
Vila, Raül González Muñoz, Laia López Reig, Roger Plens Sicart, Marc Marcé Font, Núria Regué Sorribes, Pau
Regué Sorribes i Marc Torra Serra. Diumenge: Guerau Coll Gutiérrez, Èric Colom Saltiveri, Gemma Joya
Olivart, Àlex Terré Montes de Oca, Àngel Terré Montes de Oca i David Viles Pola.

BBC*

Joel Bertran i Arias
Vas néixer fa 23 primaveres i et desitgem
que en facis moltes més al nostre costat.
Moltes Felicitats en el dia del teu aniversari!

La teva família
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*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.

REFLEXIONEM

L’arbre trist
n un lloc i en un temps dels
quals no ha quedat constància enlloc, hi havia una vegada un bell jardí, amb pomeres ,
tarongers, pereres i bellíssims rosers, tots ells feliços i satisfets. Tot
era alegria, en el jardí, tots estaven
contents. Bé, tots, no ...
Hi havia un arbre que, des de feia
ja un temps, es veia profundament
trist. El pobre arbre vivia sumit en
un gravíssim problema, que no sabia qui era perquè no donava cap
fruit.
-El que et falta és concentració li deia la pomera -. Si realment ho
intentes, podràs tenir saboroses
pomes. Veus que fàcil és?
-No ho escoltis - li aconsellava
el roser, per la seva banda -. És
més senzill tenir roses... No veus
que belles són?
I l’arbre, desesperat, intentava
dur a terme tot el que li suggerien,
però com que no aconseguia que
nasqués ni un fruit ni una flor en
cap de les seves branques, se sentia cada vegada més confús i frustrat.
Un dia, va arribar fins al jardí un
mussol, la més sàvia de les aus,
segons diuen, i en veure la deses-
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

peració de l’arbre, va exclamar:
- No et preocupis. El teu problema no és tan greu. És el mateix de
moltíssims éssers sobre la Terra. Jo
et donaré la solució Fes això: No
dediquis la teva vida a ser com els
altres vulguin que siguis; sigues tu
mateix, coneix-te bé, i per aconseguir-ho, escolta la teva veu interior.
Dit això, el mussol va desaparèixer
amb un ràpid vol en l’espessor del
bosc .
“Ser jo mateix... ? Conèixer-se
bé ...? Escoltar la meva veu interior ...?” , es preguntava cada moment l’arbre, immers en una desesperació que semblava anar augmentant per moments. Tot d’una, va
comprendre què havia volgut dir-li
el mussol.
I tancant els ulls i les orelles, va
obrir el cor i, per fi, va poder escoltar que la seva veu li deia: “Tu mai
donaràs pomes, perquè no ets una
pomera, ni floriràs cada primavera,
perquè no ets un roser. Ets un roure, i el teu destí és créixer gran i
majestuós. Donaràs recer a les aus,
ombra als viatgers, bellesa al paisatge, llenya al pagès... Aquesta és
la teva missió: compleix-la.”
A partir d’aquest instant, l’arbre

es va sentir fort i segur de si mateix, i es va disposar a ser tot allò
pel qual estava destinat per la Mare
Natura. Així, aviat va omplir l’espai
que li corresponia del jardí i va ser
admirat i respectat per tots.
I a partir de llavors, tots els habitants d’aquell jardí van estar molt
contents, tot al jardí va ser alegria i
felicitat.
Reflexionem
Preguntem-nos quants seran roures que no es permeten a si mateixos créixer, quants seran rosers
que, per por al repte, només donen
espines, o quants tarongers hi ha
que no saben florir.
A la vida, tots tenim un missió a
complir, un espai a omplir... No permetem que res ni ningú ens impedeixi conèixer i compartir amb els
altres la meravellosa essència del
nostre ésser.
No vulguem ser el que els altres
volen que siguem, tots som com
som, tots tenim les nostres virtuts,
diferents, però totes vàlides per
igual.

Mercè Nogués

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

la

Palanca 27

LA PÀGINA DE L’INSTITUT

L’INS Els Planells celebra Sant Jordi
l dia 23 d’abril l’INS
de 1r d’ESO va cantar i va
Els Planells va festea-tralitzar la cançó Entejar la diada de
davant. Alumnes que saSant Jordi d’una forma
ben tocar molt bé el piano
novedosa i especial. Es va
i la guitarra van obsequiar
celebrar la primera edició
els assistents amb les sedels Premis Camí, un esves creacions.
pectacle literari i musical
En acabar l’acte es va recreat conjuntament per
alitzar un sorteig de llibres
alumnat i professorat, per
entre els presents. I com a
donar solemnitat a la fescolofó final, tothom va esta i al lliurament dels precriure un desig, una paraumis literaris i fotogràfics.
la... Sobre una petjada diDesprés d’un esmorzar
buixada en un full que es
al pati, va començar la gala Un moment del lliurament de la primera edició dels Premis Camí
trobava dins el programa
a la sala polivalent del cende la gala. Posteriorment,
tre, amb la lectura del poema ra de 1r de batxillerat amb Gotes aquestes petjades es van col·locar
Caminante no hay camino i l’ex- de pluja. El premi a la millor foto- al passadís del centre formant un
plicació de la simbologia del camí grafia va ser per a Sanda Secrieru camí.
per part de la professora Teresa de 2n de batxillerat amb AlimentaVilanova. El camí de la vida, el ció per a l’ànima. També es van
INS Els Planells
que marquen l’alumnat i el profes- atorgar accèssits a cada categoria.
sorat, el pas per l’institut, la soci- El premi va conetat i el rumb que un mateix es sistir en un trofeu
marca. Sense adonar-nos-en, tots que simbolitza un
fem camí. I aquest ens marca per camí, creat essempre. Les actuacions van ser pecialment per a
molt ben acollides pel públic i en- l’ocasió per la
tremig es van lliurar els premis lite- professora de Viraris i els fotogràfics per part de la sual i plàstica,
directora de l’INS i la cap de depar- Montse Miralles,
Fred
tament de llengua catalana, un lot de llibres,
Calor
Ramona Solé i Roser Jurado, res- una rosa i diversos
Llum
regals. Durant la
pectivament.
Un grup d’alumnat i professorat gala també es van
Aigua
del centre va iniciar l’espectacle llegir fragments
Descalcificadors
amb la cançó Fent camí i també el d’El petit príncep i
va cloure amb la cançó Camins. Els d’Alicia al país de
Osmosi
premis literaris els van guanyar les meravelles,
Fontaneria
Quim Armengol de 1r d’ESO amb així com una draElectrodomèstics
LLUÍS CASES VIDAL
La Meritxell i el seu àngel de la matització dansac/ Segre, 8
guarda, Aïda López de 4t d’ESO da de Petons de
fredartesa@gmail.com
amb El transport públic i Abril Rie- mel. Tot l’alumnat
Artesa de Segre Tel. 696 145 650

E
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MEDICINA NATURAL

Dermatitis atòpica
a pell del nadó és una pell
molt més prima que la de
l’adult, aproximadament
unes cinc vegades. Per tant, és
més sensible i menys resistent i
ràpidament perd aigua i calor perquè la seva capa còrnia no està
desenvolupada. Quan parlem
d’aquest tipus de pells hem de tenir en compte que són pells molt
fràgils i actuen com esponges, fet
que fa que molts nadons tinguin pell
atòpica. La dermatitis atòpica, també coneguda com èczema atòpic,
és una afectació de la pell que es
caracteritza per presentar erupcions escamoses, hipersensibilitat,
com una espècie d’al·lèrgia que
provoca inflamació en algunes zones. És freqüent en els nadons i en
infants, tot i que pot desaparèixer
quan compleixen tres anys o quan
arriben a l’adolescència, perquè
l’adolescent té la pell més grassa i
aquest fet equilibra la sequedat provocada per la dermatitis.
Causes que provoquen la dermatitis: sistema immunitari dèbil,
contacte amb fibres sintètiques i de
llana, cremes amb ingredients irritants, xampús i gels amb productes químics tòxics, com els paravents i derivats (són conservants
artificials), important llegir les etiquetes dels productes. A més, poden provocar irritació als ulls i danys
a les vies respiratòries, també ho pot
provocar canvis de temperatura en
l’ambient i els estats emocionals.
Els metges ens recomanen que
no mengem en excés, que no fumem, que no abusem de l’alcohol,
i en canvi no ens adverteixen quins
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productes no hem d’aplicar a la pell,
tot i ser l’òrgan més gran del nostre
cos. També la pot causar la falta de
vitamines A i E, ja que la seva funció per excel·lència és mantenir la
salut de la pell, fins i tot la manca
dels olis essencials (són àcids grassos essencials que necessitem diàriament i no els pot sintetitzar el
nostre organisme), per tant els hem
d’aconseguir a través de l’alimentació, per exemple amb oli
d’onagra, lli, soja, sèsam, coneguts
com Omega 3, 6 i 9.
Síndromes de la dermatitis: sequedat a la pell, ampolles que supuren vermellor, inflamació, picor
intensa, amb el risc d’aparició de
ferides per gratar-se, formació de
crostes, descamació (pell molt resseca), la pell es torna gruixuda i
sembla cuir, per tant és necessària
una bona hidratació.
Zones més freqüents on apareix:
les galtes, colzes, genolls, coll,
mans, peus, parpelles. Tractament
natural per tractar la dermatitis:
Ambient saludable sense fum de
tabac, utilitzar gels i xampús naturals, roba de cotó, rentar la roba
amb sabó ecològic i si és la d’un
nadó millor rentar-la a mà i amb aigua embotellada ja que porta
menys clor. Si s’alimenta de llet
materna, la mare no ha de consumir llet de vaca. Augmentar el consum de sucs de pastanaga i poma,
algues marines, carabassa i fruites
en general.
Els aliments més recomanables
són el meló, la taronja, la poma i
peix. Com a complement dietètic
s’aconsella germen de blat, llevat

de cervesa, omega 3 (unes tres
perles a la setmana) i equinàcia, és
un immunomodulador i augmenta
l’activitat del sistema de defensa. Per
us tòpic, evitar posar corticoides, és
una hormona que aparentment fa
desaparèixer la dermatitis perquè és
un potent antiinflamatori i provoca
així una debilitat de la pell.
I com he dit anteriorment, la pell
és l’òrgan més gran del nostre cos
i per aquest motiu hem d’evitar debilitar-lo. A més, també ens fa baixar l’activitat del sistema immunitari, per tant és més comú tenir infeccions sobretot en les vies respiratòries. És habitual que nens amb
dermatitis tinguin repetits episodis
de bronquitis. Per això s’aconsella
utilitzar en ús extern oli de calèndula per suavitzar i hidratar la pell,
oli de rosa mosqueta per regenerar-la, que també es pot utilitzar juntament amb flors de Bach per rebaixar l’estrès provocat en la pell.
Això sí, sempre aplicant els olis
amb la pell humida. Aliments a evitar: llet de vaca i tot tipus de làctics, ous, plàtan, sucre blanc, farines refinades, es recomana cereals i farines sense gluten. Sense
abusos no són aliments que ho provoquin, tot i així evitar-los pot arribar a solucionar un problema que
d’entrada es diu que no té solució,
sinó deixar passar el temps. Consell de la secció: en un brot agut de
dermatitis, cataplasmes de fang
amb infusió de calèndula i malva
per combatre la inflamació.
Montse Vall
Terapeuta professional

PARTITS POLÍTICS

Humils propostes
questa passada Setmana
Santa es va celebrar al nostre poble la primera Fira Pagesa. En línies generals, vàrem
constatar que va ser una bona iniciativa totalment innovadora al nostre poble amb moltes possibilitats
de cara a futures edicions. Tanmateix, hi han hagut alguns detalls que
han creat una certa polèmica i que
s’haurien de mirar d’evitar la pròxima vegada. Sembla ser que l’organització ha estat un “tàndem” de
l’Ajuntament i un sol comerç, ningú
més. L’associació de comerciants
del nostre poble no està massa
contenta pel fet que els varen invitar a participar quan ja estava tot
dat i beneït. És una llàstima que una
iniciativa tan bona es vegi entelada per aquests detalls que s’haurien pogut evitar amb més comunicació.
D’altra banda, en un marge de
poques setmanes hi han hagut dos
conats d’incendi en el mateix lloc,
l’últim en aquest pont de 1 de maig.

A

Es tracta de l’última casa de la carretera de Ponts, lloc que en diuen
“els pisos del Costa”. Actualment no
hi viu ningú, i ho utilitzen alguns
adolescents com a lloc d’esbarjo.
De moment, no hem hagut de lamentar desgràcies personals i els
danys materials han estat mínims.
Però si no es prenen mesures, algun dia hi podria haver algun accident greu, cal tenir-ho en compte.
Hem anat recollint queixes dels
veïns d’Artesa i les voldríem transmetre, a veure si algú ens fa cas.
Davant de la Residencia Municipal sovint hi passen els vehicles
una mica massa ràpid i alguns ciutadans ens han dit que seria interessant posar-hi bandes rugoses
per reduir la velocitat, ara que s’han
posat en altres llocs del poble.
Al carrer Escoles, en el tram que
hi ha entre la carretera i la intersecció amb la carretera de Montsonís,
la vorera és molt estreta i en alguns
llocs, molt alta. Aquest fet dificulta
el trànsit dels cotxets, els obliga a

baixar de la vorera per poder circular i això comporta perill.
Un cas similar ens el trobem a
l’inici del carrer Prat de la Riba, al
tram de dalt de la carretera. El primer tram, com ja s’ha comentat altres vegades, fins al carrer de les
Monges, és molt molt estret i a més
hi ha un cartell senyalitzador que
obliga a baixar de la vorera en un
lloc on passen dos vehicles molt
justos. Aquest fet ocasiona situacions molt perilloses.
Bé, esperem que aquestes humils propostes, queixes i aportacions que estem fent donin un pas
endavant a unes actuacions per
part del Consistori que millorin el
nostre poble. Els veïns ho agrairan,
alcalde.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

IN MEMORIAM

Agraïment
La família Serra-Comenge vol agrair a tots els nostres
conciutadans que d’una manera o una altra ens heu fet
costat en aquests moments tan dolorosos pel traspàs del
nostre espòs i pare.
No podem deixar passar l’oportunitat de reconèixer,
especialment i públicament, la tasca que va dur a terme
el personal del CAP d’Artesa. Creiem que la seva
professionalitat, predisposició i delicadesa és, sense cap
mena de dubte, un motiu d’orgull per la nostra ciutat. Moltes gràcies.
I també volem agrair a la Parròquia d’Artesa de Segre
la seva celeritat a l’hora de reconfortar-nos espiritualment.

Família Serra-Comenge
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RECORDS DE LA VELLA ARTESA

La bicicleta
l dia 8 de gener de 1939,
amb l´inseparable carretó
(que pesava més buit que
ple) varem marxar a peu cap a
Artesa, recordo que passàrem per
una ermita que se’n diu Santa Fe,
després Tudela de Segre i de seguida férem cap a la carretera general, estava bastant transitada de
gent que se n’anava cap als seus
llocs d’origen.
De tant en tant hi havia un moro
en una tauleta que venia galetes
maries i coses de menjar, la nostra
padrina en va comprar un paquetet,
valien una pesseta, que jo no sé
d’on la va treure, i ens les va repartir entre tots els fills i la cosina, però
com que n’hi havia poques, elles,
és a dir, la padrina, la meva mare i
la seva germana, no en menjaren
cap.
Van dir-nos que no tenien gana
(lo que són les mares...). Aviat vam
arribar a Artesa, allò semblava que
hi havia passat un terratrèmol, tot
bombardejat. A casa nostra, les portes de fusta de la botiga encara cremaven, les vam apagar amb aigua.
A la part del darrere de casa hi havia caigut una bomba i la paret
mitjanera era un munt de runa, ja
que la bomba que hi havia caigut
havia enderrocat dues cases veï-
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nes de la part del darrere. Encara
varem arreplegar algunes coses
que abans de marxar havíem posat en un lloc de casa nostra que
en dèiem el “trebolet”.

“trobem un home que
era l’amo de la casa i
que es veu que coneixia
el meu germà, i ens
diu: “potser veniu a
buscar la bicicleta?” En
sentir això se’ns va
obrir el cor”
La casa estava plena de soldats
que hi dormien, però van marxar de
seguida que arribàrem. El meu germà de seguida va mirar si hi havia
la bicicleta que li havien regalat els
nostres pares, però ens l’havien robat. Vam preguntar als veïns i ens
van dir: “Ahir se la va emportar un
home d’Alentorn” i ens va dir el nom
de la casa.
Ja ens tens el meu germà i a mi
cap a Alentorn, a peu, a buscar la
bicicleta (la bicicleta en qüestió era
mitjana, pròpia per pujar-hi una persona de 10 o 12 anys. Arribem a
Alentorn i anem a la casa que els

veïns ens havien indicat. Truquem
a la porta i surten una dona i un
parell de criatures de la nostra edat,
i li diguérem que érem d’Artesa i
ens havien dit que ells tenien la nostra bicicleta. La senyora i els nens
ens van dir que ells no en tenien
cap, de bicicleta, nosaltres insistírem i diguérem a la senyora el que
ens havien dit els veïns, però ella
va seguir negant-ho.
“Bueno”, tots tristos sortim de la
casa i als 25 metres, trobem un
home que era l’amo de la casa i que
es veu que coneixia el meu germà,
i ens diu: “potser veniu a buscar la
bicicleta?” En sentir això se’ns va
obrir el cor i vam tornar a entrar a
casa seva, i al cap d’un moment va
sortir amb la bici.
Li donàrem les gràcies i, el meu
germà al davant i jo assegut al “portamantes”, cap Artesa falta gent.
Vaig arribar a casa que em feia un
mal el cul que no m’aguantava. No
vull ni saber la conversa que va tenir el matrimoni d’Alentorn, ja que
la senyora va quedar com una
“mona”. Vam arribar a casa més
contents que unes pasqües perquè
almenys la varem recuperar.

Josep Nogués i Sirvan

PER QUÈ DIEM...

... que algú és llarg i prim, parent d’en Bufa?
expresió s’aplica a algú
que, efectivament, és molt
alt i prim. Es refereix a un
conegut personatge de Barcelona,
quan per ser popular t’ho havies de
guanyar a base d’insistència i no
per sortir a un banal programa de
televisió uns quants dies.
En Bufa era un beneitó que passejava per la ciutat en l’època en
què va ser instal·lat l’enllumenat públic amb el gas com a font d’abas-
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timent, durant la dècada de 184050. Aquest home era tant alt que la
boca li arribava fins la mateixa flama del fanal i només amb un buf
podia apagar-lo. I va ser per aquesta “especialitat” seva que se li va
aplicar el sobrenom de Bufa.
Es diu que quan estava engrescat seguia els fanalers que encenien l’enllumenat amb una llarga perxa provista d’un ble encès a dalt de
tot i que, a mesura que obrien

l’espita del gas i en prenien la flama, ell els anava apagant. Aquesta “proesa” seva, però, li havia costat més d’una vegada, una bona estomacada. Sempre el seguia un
quantiós nombre de criatures que
se‘n reien del beneit tot cridant-lo
pel seu mal nom, Bufa!, i fent un
gran xivarri.

Albert Vidal
la
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Auto Taller Gardela
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AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

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

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

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)

Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

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

ESPORTS

El CENG, protagonista al Palau Blaugrana
l passat 17 de abril el CENG
Artesa va organitzar una
sortida de club per presenciar el 2n encontre de quarts de final de l’Eurolliga de bàsquet, que
disputaven el FC Barcelona i el
Galatasaray turc.
Una seixantena de jugadors,
entrenadors i pares van assistir
com a públic al matx, que es van
endur els homes entrenats per Xavi
Pascual. La visita tenia un valor afegit, i és que els jugadors i entrenadors artesencs van poder baixar a
peu de pista per seguir de prop l’escalfament de l’equip blaugrana,
amb qui es van poder fotografiar
abans que comencés el partit.

E

Bons resultats del CENG
La temporada que acaba ha estat
força exitosa per als 11 equips de
bàsquet del CENG Artesa. Tres dels
quals han ocupat posicions d’honor
a les seves respectives lligues.
Els sèniors, a la Final a 4
L’equip de bàsquet sènior masculí
del CENG Artesa es va classificar
per a la Final a 4 de la categoria
Territorial B. Els basquetbolites locals van quedar quarts a la lliga
regular i van disputar una eliminatòria de quarts de final molt igualada, amb el CB Sant Guim de
Freixenet com a rival.
A l’anada el resultat va ser d’empat a 54. La tornada es va disputar
a casa nostra, en un encontre que
es va decidir a la pròrroga i que van
guanyar els homes entrenats per
Quique del Río per 64 punts a 58.
Es dóna la circumstància que
aquest partit va ser el comiat del
Quique com a entrenador local, qui
després de més de dos dècades

Els membres del CENG junt a les estrelles del Barça de bàsquet

entrenant diferents equips del CENG,
ha decidit retirar-se de les banquetes quan finalitzi la temporada.
La Final a 4 es va disputar el passat 11 de maig a Balaguer i el
CENG va caure a les semis contra
l’equip amfitrió per 69 a 51.
Les júniors i els cadets, amunt
L’equip júnior femení entrenat per
Marc Vilanova “Saldi” i Pere Jubete
també va aconseguir la classificació per a les semifinals de la lliga
provincial, on van caure derrotades
pel Cervera. Molt meritori el resultat, tenint en compte que la meitat
de les jugadores estan en edat cadet i, per tant, disputaven els partits contra jugadores de més edat.
L’equip cadet masculí, entrenat
per Miquel Junyent, també va assolir un excel·lent resultat al grup B
de Territorial, quedant en 2a posició.
Respecte als equips de l’Escola, cal dir que enguany han assitit a
mitja dotzena de trobades, on els
equips de babys, escola masculí i
escola femení han participat amb
gran entusiasme. Els dos equips

El sènior del CENG entrenat per Quique del
Río, en un temps mort

preminis, a més de les trobades,
han participat també a les lligues
provincials.
La resta d’equips, mini femení i
infantil masculí i femení, han participat molt dignament a les competicions provincials, amb resultats
dispars.
Miquel Regué i Gili

Festa del Bàsquet, 6 i 7 de juny
Xerrada-col·loqui amb Roger Esteller. Partit de Velles Glòries. Concurs de fotografies antigues de
bàsquet. Partits de tots els equips. Activitats de lleure, caminada popular i sopar en família

la
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Giribet dirigeix un campus a les Canàries
l futbolista artesenc Roger
Giribet dirigirà el Campus
Pedro Rodríguez Ledesma
que tindrà lloc al juliol a les Canàries. Giribet, exjugador del FC
Barcelona, forma part de la generació de futbolistes del 87 crescuts
a La Masia, com Gerard Piqué,
Cesc Fàbregas o Leo Messi. Actualment juga al FC Ascó i coordina
el CF Balaguer Escola. És llicenciat en INEFC i diplomat en Magisteri d’Educació Física i té el nivell 3
d’entrenador de futbol, el que permet entrenar al màxim nivell, i un

E

màster en direcció esportiva.
Giribet coordinarà la part esportiva del campus, que es farà al
Hierro del 15 al 19 de juliol i a San
Cristóbal de la Laguna, a pocs quilòmetres de Santa Cruz de Tenerife,
del 21 al 25. Hi haurà personalitats
destacades del futbol amb el
blaugrana Pedro Rodríguez de protagonista. Hi participaran uns 300
infants i el format serà similar al dels
tres últims anys al Campus EFA
d’Artesa de Segre.
Ràdio Artesa de Segre

Trail lo Bunker

Caminada a Anya
FERRAN DOMINGO

El Trail lo Bunker, que es fa l’1 de juny a Foradada,
és la primera cursa que entra al castell de Montsonís.
La ruta és circular, surt i acaba a Foradada.

El 26 d’abril es va celebrar el tercer memorial Francesc
Bròvia amb gran èxit d’assistència, unes 200 persones, en memòria d’aquest jove originari d’Anya.

la
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

Despertar en la tempesta
s mitjanit i la tempesta, que
segueix amb la mateixa força que quan m’he adormit,
ara em desvetlla. Sobretot, ha estat el picar del vent en els porticons
de les finestres de la meva habitació el que m’ha fet traslladar del
món dels somnis, on la primavera
havia dut vida en un camp ple de
flors, al món real, on la mateixa
estació mostrava la seva altra cara.
No aconsegueixo tornar a agafar el son, així que m’aixeco i em
poso a observar com l’aigua, el vent
i els llamps s’uneixen per formar
una increïble tempesta primaveral,
d’aquelles que, si t’enganxa jugant
al carrer, et vénen ganes de quedar-t’hi fins a quedar totalment xop
i satisfet. Ara, però, l’escalfor dels
llençols i la fosca nit conviden a
quedar-se a resguard, gaudint de
l’espectacle des d’un altre punt de
vista.
Sense saber molt bé el perquè,
desperta en mi el desig d’agafar un
llibre i, amb tan sols la llum dels
llamps i de la làmpada, arronsarme dins dels llençols i posar-me a
llegir. L’elecció és difícil, doncs ara
per ara no en tenia cap de començat i són més d’una vintena els llibres que, col·locats per mida, ocu-

É
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pen la petita
prestatgeria de
la meva habitació. De sobte,
un parell de títols em criden
l’atenció: La
volta al món en
80 dies i Vint
mil llegües de
viatge submarí. És obvi que
vull embarcarme (mai millor
dit pel que respecta al segon llibre)
en la lectura d’un llibre d’aventures,
però la decisió resulta complicada.
Finalment, no sé si mogut per
tota l’aigua que cau i que ressona
en l’estructura de la casa, em decideixo a ser el capità d’un submarí
al qual esperen, juntament amb la
resta de la tripulació, infinitat
d’aventures.
Amb el llibre a les mans m’arrauleixo entre els llençols, que em proporcionen una escalfor molt agradable i reconfortant. Abans d’obrir
el llibre, dirigeixo una mirada a l’exterior, a través de la finestra, on els
llamps són, ara, raigs de llum espontanis que trenquen amb l’obscuritat de la nit.

Ara sí, obro el llibre i em deixo
endur per la fantasia, per les lletres
que ocupen cada pàgina d’aquesta mena de diari que, amb poc
temps, se m’enduu al més profund
de l’oceà, a l’interior d’un enorme
submarí.
Bé, aquestes paraules les podria
haver escrit qualsevol persona, recordant la màgia d’un llibre, la màgia de la lectura.
Doncs, encara ara, en nits de
tempesta, els llamps, la làmpada o
les espelmes, damunt la tauleta de
nit, em proporcionen la llum suficient per seguir llegint entre llit, pàgines i llençols.
Ivan Balagueró Masanés

FA 25 ANYS

Maig de 1989
nspirat per la complexitat i
la rellevància d’alguns temes reflectits en la revista
de fa 25 anys, potser trobareu que
aquest mes m’he enrotllat massa.
PORTADA. Al marge del titular,
destaco la imatge que ens recorda
una passat no tan llunyà. On avui
hi ha el Cubtural no fa tant que hi
havia la caserna de la guàrdia civil.
Per altra banda, s’observa una part
de la plaça de l’Ajuntament molt diferent de l’actual. Us heu fixat que
no hi havia arbres?
EDITORIAL. El títol d’aquest
mes, El Segre baixà tèrbol, està
buscat amb certa ironia, ja que no
es tracta de l’habitual terbolesa del
riu quan hi ha fortes tempestes,
sinó d’un abocament de purins que
va provocar la mort de centenars
de peixos. Al final, es destaca com
a fet positiu que “l’Ajuntament va
reunir tots els grangistes de la comarca i es va parlar seriosament
de l’assumpte”.
COMARCA. La secció està dedicada al darrer ple del Consell
Comarcal, presidit per Josep Borràs, el qual va informar de l’inici de
les obres del canal Algerri-Balaguer
i de les inversions del Departament
d’Agricultura en els darrers 3 anys
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(uns 670 milions de ptes.). Destaca l’acord pel qual el Consell s’oposa a la segregació de la comarca
dels municipis d’Alfarràs i La Portella, amb l’abstenció dels consellers de l’AIPN i un de socialista.
LOCAL. Una breu nota en cas40 la Palanca

tellà i sense signatura
ens informa que la guàrdia civil continuarà a
Artesa. Això sí, es va
desallotjar l’edifici pel
seu estat ruïnós i es va
habilitar alguns habitatges de l’edifici conegut
com l’Acadèmia (C/ Balmes, 14) “mientras se
espera la restauración
de la Casa Cuartel de
nuestra localidad”. La
nota acaba destacant
l’especial interès del
grup municipal del PP
per tal d’evitar el trasllat
a altres poblacions.
Avui, 25 anys després,
ni caserna, ni guàrdia civil, ni mossos d’esquadra... sinó un equipament sociocultural anomenat Cubtural. Que
Artesa havia estat una
capitania de l’anomenada benemèrita ja forma part de la història local.
Per altra banda, la imatge que
reproduïm aquest mes ens mostra
part de l’expedició que la Penya
Barça d’Artesa i Comarca va organitzar per veure com el Barça aconseguia la tercera Recopa d’Europa
a Berna davant la
Sampdòria, guanyant
per 2-0.
PREMSA COMARCAL. La revista és fa
ressò de la 7a Assemblea de l’Associació
Catalana de la Premsa
Comarcal, que tingué
lloc el 15 d’abril a
Granollers. La Palanca,
com a membre de l‘associació (ACPC), també hi era present.
Tot recuperant la secció Comarca, Boada és un breu article que es
fa ressò de l’entrena de la sardana
“Poble de Boada”, del mestre Ricard
Miró i Salvadó, soci de l’Associació
de Veïns i Amics de Boada.
LEGISLACIÓ. Crisi matrimonial,

pensions... Presó és un article on
Maite Camats i Solé expressa la
seua opinió davant la possible aprovació d’una actualització del codi
penal pel que fa als incompliments
en el pagament de pensions en
casos de separació: “Tot mètode
coercitiu que pretén evitar l’incompliment d’una obligació és en principi positiu (...) Discutible és l’adequació d’aquesta mesura (presó)...
SALUT. Joan Bargés i Pijiula signa l’article Consells per anar a la
platja. Potser avui ja estem molt
acostumats a sentir aquestes recomanacions i semblen molt òbvies,
però estem parlant de fa 25 anys.
CARTES A LA REDACCIÓ. Tres
cartes formen part de la secció. La
primera és de Rossend Marsol i
Clua “Sícoris”, que sota el títol Per
al·lusions i amb el seu abrandat
llenguatge, respon a la crítica que
la revista Nova Artesa fa del debat
organitzat per La Palanca sobre la
sanitat, que qualifica de paròdia,
però sobretot respon a les crítiques
adreçades a la seva persona, ja
que era el moderador del debat.

FA 25 ANYS
Una segona carta porta per títol
En resposta i està signada per M.
Rosa Gené i Perera. És la rèplica a
una carta del mes anterior, on una
dona manifestava sentir-se “una
mica humiliada” per l’opinió de
Gené en una entrevista com a nova
presidenta de la Creu Roja. És tracta d’una carta conciliadora i en to
positiu on Gené diu “... no vaig saber expressar-me bé, per tant miraré d’explicar-me millor ara” i lamenta no poder conèixer la identitat de la Dolors.
La tercera carta és de J.
Armengol, que demana un parell de
rectificacions en un article seu que
es va transcriure amb errors.
SANITAT. Amb l’article Està malalta la sanitat? la revista torna a ferse ressò d’un assumpte polèmic tot
dient que “...ens havíem proposat
deixar aparcat el tema sanitari per
una bona temporada”. És tracta
d’un article on es barregen fets, rumors i opinions; per tant, una mica
confús. A risc d’equivocar-me en la
interpretació real dels fets, cal recordar que l’Ajuntament havia arrendat una part de l’edifici conegut
com a “casa dels mestres”, avui
enderrocat, a la Quinta de Salud la
Alianza, incloent en les clàusules
l’obligació de permetre la utilització
del local per part de la Seguretat
Social, en previsió d’una possible
remodelació de l’edifici com a CAP.
El cas és que el Dr. Ariño, que utilitzava el local com a consulta pública des del novembre de l’any
anterior, va haver d’abandonar-la a
primers de maig. D’aquí unes línies podreu llegir més sobre aquest
complicat assumpte.
NOTÍCIES DE PREMSA. Com el
més anterior, a falta de notícies

d’àmbit més local, destaco que el
24 d’abril de 1989 TV3 va estrenar
l’espai informatiu del migdia “Comarques”.
OPINIÓ. El col·laborador Sícoris
expressa la seua opinió respecte a
l’ús de la violència en Bufetades a
l’Audiència (al pa, pa; i al vi, vi), tot
recordant l’incident que va protagonitzar l’empresari Ruiz Mateos
quan va pegar i insultar l’exministre
Miquel Boyer.
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens informa dels
llibres sobre temàtica econòmica
que hi podem trobar.
LA CREU ROJA D’ARTESA. A
més d’informar de les properes activitats de l’entitat, aquesta fa una
crida al jovent per a què se’n facin
voluntaris.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. La primera de les pàgines
d’aquesta secció és utilitzada per
Jaume Cardona i Vila, alcalde i metge, per intentar aclarir els fets que
van portar a què el Dr. Ariño no pogués utilitzar el consultori de l’Aliança, com hem llegit en una secció anterior. Aleshores, Ariño va
demanar a l’Ajuntament un local
adequat que pogués funcionar com
a consultori, la qual cosa se li va
denegar. Cardona ho argumenta tot
molt bé, tot i que resulta complicat
d’entendre. També és cert que altres grups municipals es van oposar a aquesta decisió, que va comportar que el Dr.
Ariño hagués de
llogar un local
com a consultori
públic. Cal dir que
veníem
d’una

època en què els metges (Serralta,
Solé, Mola, Cardona...) tenien els
consultoris a casa seua. Per sort,
amb el CAP del qual gaudim avui
dia, qui se’n recorda d’aquests
embolics?
Les dues pàgines més que ocupa aquesta secció deixen constància dels darrers acords del consistori municipal.
DE LA VELLA ARTESA. La revista recupera el llegat del Brunet
d’Artesa i ens presenta un capítol
més d’aquells articles que ell anomenava “Auca del nostre poble”
amb la descripció de més personatges i més cases de l’Artesa de primers del s. XX.
HUMOR. Sota el títol genèric de
“No passa res” els entranyables
Quimet i Cosme ens presenten cinc
acudits de temàtica variada.
IMATGES D’AHIR. Una foto de
1942, amb el títol Elaboració de forques a Alentorn, ens recorda el
passat industrial en aquesta població pel que fa a un producte que
avui forma part del nostre patrimoni
etnogràfic. S’hi veu com mitja dotzena d’homes i dones, de cognom
Armengol, treballen en el maurat i
pelat de les forques a l’indret
d’Alentorn conegut com La Fàbrica.

Ramon Giribet i Boneta
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VIATGES

Un altre cop a Beja (Tunísia) (I)
om? una altra vegada? N’hi
ha que no n’aprenem mai.
Sí, ja convé tornar a anar a
Beja, com ho saps! Ara feia temps
que no se m’hi havia perdut res.
Però sembla que aquesta vegada
sí que farem fira, a veure.
Bé aquesta vegada, cap a Beja
ha estat un viatge relativament
agradable. A l’autopista de peatges
bastant més tous que els de per
aquí (80 cèntims per 100 quilòmetres), se m’han aparegut dos arcs
de sant Martí, amb un temps una
mica ennuvolat (això sí, feia fred
perquè si neva a Mallorca aquí almenys una mica tremolen) i plovent.
De camí a Beja, com que he sortit a una hora indecent de Nabeul
(perquè ens entenguem, Ha-

C
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mamet) i Beja està diametralment
oposada geogràficament i també
de mentalitat de la gent, doncs això,
que no he esmorzat. Sí, ningú ho
sap, però he sortit de casa sense
res a la panxa, si ho sabés ma
mare, ja veuries el que em diria:
“Neeen “al menos” un vas de llet
iai Déu meu!!!”
Resulta que de Hamamet a Beja
s’ha de passar per Tunis, la capital, i allà hi ha moltes cues, molt
“follon”, per la qual cosa m’he hagut d’arremangar i sortir d’horeta,
per a passar abans que tots els
bons treballadors.
Un cop superat el coll d’ampolla, la panxa ja feia sorolls. Sí, per
molta gana que passo, segueixo
passant gana quan en passo. Així
que toca esmorzar... Un d’aquells

croissants insípids? No sé a veure,
això és Tunísia i aquí m’he de deixar sorprendre...
Passo doncs una sèrie de rotondes on em jugo la vida en cadascuna -sort que això no ho sap ningú- fins que passo una última rotonda fumejant. Sí, fumejant, un
home que té un “xiringuit” i té com
un vidre i una mica de taula amb
safatetes plenes de menges com
amanida, sucs picants, patates fregides i dues olles grans suggeridores. “Paraaaa!! paral carro!”. Frenem doncs indecentment i ens fotem a un costat per a què no faci el
cotxe massa nosa, i anem a veure
què fumeja aquest home.

Joan Giribet

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes d’abril
Ple ordinari (7 d’abril de 2014) i
extraordinari (28 d’abril de 2014)
Absències: Elisabet Camats i
Gonzàlez (ERC)
S’acorda, per unanimitat, prorrogar
l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica.
S’aprova, per unanimitat, l’esmena
de l’acta de les operacions de delimitacions entre els termes municipals
d’Agramunt i d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, la certificació següent:
- Certificació número 6 i última, per
un import net de 262,02 euros més
55,02 d’IVA del 21%, amb un import total de 317,04 euros, corresponent a l’obra Pavimentació de la
Plaça Major i annex a Artesa de
Segre, realitzada per l’empresa
Moix, Serveis i Obres, SL. Import
pendent d’executar: 0 euros.
S’aprova, per unanimitat, la supressió, modificació i correcció de fitxers
parcialment automatitzats segons la
Llei Orgànica 15/1999 de Protecció
de Dades de Caràcter Personal.
S’aprova, per unanimitat, el document de seguretat per a la protecció
de Dades de Caràcter Personal.

S’acorda, per unanimitat, donar per
vàlid el sorteig electrònic i nomenar com a integrants de les Meses
Electorals de les eleccions al Parlament Europeu, a celebrar el proper 25 de maig, als membres, titulars i suplents que han resultat elegits en el sorteig efectuat.
Aprovacions fetes durant el mes
d’abril
Llicències d’obra:
- Per la construcció d’un pas
salvacunetes per accés a la parcella 185, del polígon 13, prop
d’Alentorn.
- Per fer el tancament del balcó de
la primera planta amb tancaments
practicables d’alumini, de l’immoble
situat al carrer de les Monges, 25,
d’Artesa de Segre.
- Per canviar les rajoles de dos balcons de l’immoble situat al carrer
Calvari, 58, d’Artesa de Segre.
- Per realitzar les obres de fonamentació per a la instal·lació posterior d’una grua torre, a situar al carrer
Balmes, 18, d’Artesa de Segre.
- Per a la legalització de les obres,
realitzades anteriors al POUM, de

la planta entresòl de l’immoble situat a l’avinguda Maria Anzizu, 25,
d’Artesa de Segre.
- Per canviar rajoles de bany i cuina de l’habitatge situat a la planta
segona de l’immoble situat al carrer Sant Antoni Ma Claret, 21,
d’Artesa de Segre.
- Per a repicar, rejuntar i arrebossar els baixos de les façanes de la
Masia Cal Sastre, situada en sòl no
urbanitzable, de Tudela de Segre.
- Per a la segregació d’una porció
de terreny de 181 metres quadrats
en sòl no urbanitzable de la parcella 141, del polígon 10, amb referència cadastral 25041A00014100
00RW, partida Campanera, per cedir-la al sòl urbanitzable delimitat
SUD-8 del POUM, d’Artesa de
Segre.
Autoritzacions de connexió a la xarxa d’aigua:
- Per a la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a l’habitatge
de l’edifici situat al carrer Únic, 21,
escala 8, 1r dreta, de la Colònia la
Fàbrica.
Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a
renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 18 de juny
Artesa de Segre: dimecres 18 de juny (només en casos
molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes
(tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Humor

Jeroglífic
per David Fusté

Passades les eleccions europees, diuen que
s’obrirà la porta del diàleg per a la lluita contra
la crisi i per a l’entesa entre els governs de
Catalunya i Espanya

Poble a prop de Ponts

Solució al jeroglífic
- Vilanova de l’Aguda (VI, la, no, VA, D, l’, aguda).

J. Galceran

6
NOTA
NEGACIÓ
5A
500
l’
la nota més alta
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IMATGES D’AHIR

Fira de Santa Cecília (als volts del 1900) (I)

a revista viatja avui en el
temps per rememorar una
de les antigues fires de la
població. En aquell temps, la gent
anava en massa a les fires, eren
tot un esdeveniment. Els pobles del
país no estaven massa poblats,
però hi havia molta gent disseminada per les nostres comarques en
masies que tenien molta vida i en
pobles petits que no es deixaven
perdre cap fira.
Era l’època dels traginers. Els
camins estaven plens de pols, per
la qual cosa els que transportaven
mercaderies en carros i animals
duien guardapols llargs fins als
peus i un mocador al coll. Amb una
suriaca i una gorra, era el seu uniforme de treball. També era un
temps on abundaven els bandolers,
que esperaven trabuc en mà els
carros, per a fer alguna malifeta,
però això seria una altra història.
Hi havia famílies que de molt
antic feien de comerciants al municipi (“tractants”, segons el vocabulari
local) que es guanyaven les garrofes comprant i venent, més o menys
com avui, però tot era molt diferent.
Aquells primers anys del segle
passat, encara no circulaven cot-
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xes, per la qual cosa els “tractants
d’animals” de pota rodona i equins:
cavalls i ases tenien molta feina, els
pagesos volien millorar les quadres
amb animals de treballs millors. La
gent feia feines molt dures, vist des
del punt de vista d’avui, però per a
ells era una feina normal. El tractant de la foto duia una peça de
roba de tres quarts, una gorra, el
mocador al coll i una suriaca. A diferència del traginer, el guardapols
era més curt.
També n’hi havia de més humils
que sols duien la camisa, una armilla i pantalons de vellut. La gent
no en feia pagar res d’anar a
Barcelona, a Lleida o a Tarragona
amb carro. Els camins estaven
plens d’hostals on els hostalers els
subministraven de menjar i beure
abundant per a ells i els animals.
Era allò de “parada i fonda”. Circular no era un gran problema, sols
calia paciència, la pressa no servia
de res, i ganes de fer negoci. Els
carreters generalment era gent jove,
però no sempre. Quan havien de
dormir al ras, duien menjar i mantes.
Van sortir els primers cotxes, i en
sentir el soroll del motor, quan sempre abans era tot silenci, els page-

sos deixaven les eines al tros, i feien un o dos quilòmetres corrent per
a veure’l passar. En un principi, de
cotxes sols en tenia la gent rica, per
circular anaven molt tapats, amb
ulleres amb goma al darrere, no
volien empassar-se pols. En veure’ls, la gent se’n reia i algú va inventar la frase: “Pobres milionaris”.
Amb el nom de Fira Pagesa es
va reivindicar fa poc a Artesa la
memòria d’aquell temps amb
aquesta foto. La va organitzar Medieval Cercós amb el suport de
l’Ajuntament i va estar molt visitat
per gent d’Artesa i comarca. Esperem que tindrà continuïtat.
La Fira de Santa Cecília era una
fira en què es posaven a la venda
productes del camp, com avui, però
les dones, com que era començament de l’hivern, portaven uns vestits i uns mocadors de cap ben diferents. Era un temps en que el català no estava normalitzat i la gent
escrivia com creia. No va ser fins
al 1931-32 que en Pompeu Fabra
va unificar criteris lingüístics.

Text: Bartomeu Jové Serra
Foto cedida per Janette Camats
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L’Orfeó Artesenc va participar en un concert conjunt amb la Coral Nova Ègara a Terrassa el 4 de maig,
en el marc d’un intercanvi. La formació vallesana visitarà Artesa a finals de juny. Foto: Antoni Colom

