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El comerç
surt al carrer

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

El comerç surt al carrer

la

Palanca

En un desplegament d’esforços poques
vegades vist a Artesa, l’Associació de Comerç i Serveis va canviar la fesomia de la
carretera sortint literalment al carrer. Més
informació, al Noticiari. A les pàgines centrals parlem de la Festa Major.
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.
SETEMBRE
Municipi d’Alòs de Balaguer
Naixements:
dia 8: Dídac Buireu i López, fill de Carles i de Vanessa
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 18: Raphael Rodrigues i Leal, fill de Marcelo i de
Lucivania
Defuncions:
dia 8: Florencio Bastús i Pedra (89 anys), natural
Baldomar
dia 8: Francisco Molina i García (77 anys), natural
Baza (Granada)
dia 19: Carme Roca i Cuñat (83 anys), natural de
Bellpuig
dia 26: Concepció Ausàs i Martí (84 anys), natural
Baldomar
dia 27: Paquita Inglada i Vidal (88 anys), natural
Baldomar
dia 30: Rosa Camats i Eroles (92 anys), natural de
Baronia de Rialb

29 d’octubre:
A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Hora del conte (La castanyera i
La caputxeta vermella)
1 de novembre:
A Baldomar, 3a Cursa i Caminada de Muntanya
(puntuable per la Lliga de la Noguera). Sortida caminada: 9h. Sortida cursa: 10h. Organitza: Associació Esportiva Baldomar
2 de novembre:
A Vilanova de Meià, Fira de la Perdiu (veure pàg. 17)
Del 3 al 28 de novembre:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Exposició
“El llegat dels contes de fades” (veure pàg. 21)
19 de novembre:
A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Hora del conte
28 de novembre:
A les 20h, a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Xerrada-col·loqui amb Màrius Serra (veure pàg. 21)

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 27: Josep París i Roca (98 anys), natural Boada

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

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
19,9°
Temperatura màxima:
31,3° (dia 1)
Temperatura mínima:
8,3º (dia 25)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
23,1 mm (dia 23)
Total precipitacions:
72,6 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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7
22 mm (dia 20)
75 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
21,6°
Temperatura màxima:
32° (dies 6, 7 i 13)
Temperatura mínima:
9º (dies 26 i 27)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
19 mm (dia 22)
Total precipitacions:
74,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
21,2°
Temperatura màxima:
32,3° (dia 1)
Temperatura mínima:
7,1º (dia 27)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
15,4 mm (dia 23)
Total precipitacions:
46,7 mm

EDITORIAL
Dipòsit Legal: L-283-1981
EDITA: Associació Cultural la Palanca
COORDINACIÓ
Albert Regué i Gili
CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta
Bartomeu Jové i Serra
Miquel Regué i Gili
COL·LABORADORS
Biblioteca Municipal d’Artesa, Ivan Balagueró,
Carme Barril, Ramon I. Canyelles, Antoni
Español, Josep M. Espinal, Noemí Farré,
David Fusté, Josep Galceran, Joan Giribet,
Myriam Gutiérrez, Paquita Martí, Iolanda
Masanés, Eva Maza, Josep Nogués, Mercè
Nogués, Pilar Porta, Martí Regué, Josep M.
Sabartés, Ferran Sánchez, Pere Serra,
Montse Vall, Albert Vidal, Anna M. Vilanova
MAQUETACIÓ
La Palanca
SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Cubtural
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic: revista@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat
IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL
TIRATGE
825 exemplars
SUBSCRIPCIÓ ANUAL (11 revistes)
27 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)
40 euros (Europa) i 45 euros (Amèrica)
-Premi Tasis-Torrent al millor reportatge publicat a la Premsa Comarcal Catalana 1997.
-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc
de l’any 1998.
-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de promoció turística 2004.
Membre de l’ACPC

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

Imaginació al poder
És així com acabàvem l’editorial del mes passat, reclamant “imaginació al poder”. Parlàvem en aquella ocasió de les festes, i
més concretament de la Festa Major d’Artesa. Aprofitem l’avinentesa per comentar que el sopar de germanor, que tants anys
ha estat motiu de queixes, va anar força bé. No així altres en
aspectes.
El cas és que aquest mes i enllaçant amb el tema de la imaginació, volíem aprofitar aquest espai d’opinió que es reserva la
redacció de la revista per a felicitar l’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa. La iniciativa de treure literalment les botigues al
carrer –més ben dit, a la carretera– es pot qualificar com a mínim
de valenta i innovadora. Una altra cosa són els possibles resultats econòmics obtinguts, però la idea i la difusió que s’ha fet de
la mateixa són dignes de tenir en compte.
Entenem que la idea bàsica és situar Artesa com a centre
d’atenció durant el diumenge al matí a partir d’una iniciativa del
món comercial. Dit d’una manera més planera: Oi que fem mercat el diumenge? Doncs cal que la gent d’arreu tingui prou interès com per venir-hi almenys a fer un tomb.
Segurament no ha estat fàcil aconseguir tancar la carretera i
poder desviar el trànsit pels carrers paral·lels, però s’ha fet. Fins
i tot és possible que, si es repeteix aquesta iniciativa o una de
semblant, calgui millorar algun aspecte sobre la circulació.
Tampoc haurà estat fàcil convèncer tants comerços per a què
participin en tal enrenou, ja que de ben segur els haurà costat un
esforç addicional, però s’ha fet. I probablement alguns se n’hauran quedat al marge; si més no, els que no estan ubicats a la
carretera.
No ens voldríem equivocar, però creiem que haurà estat més
fàcil convèncer l’Ajuntament per a què col·labori i posi els mitjans
al seu abast. I si no ha estat així, malament. Per altra banda, cal
valorar positivament la tasca realitzada per Protecció Civil i pel
personal de l’Ajuntament, que sovint no es veu, però si no es fa
bé, es nota.
Tot és millorable, sobretot quan es fa per primera vegada, en
què sorgeixen molts imprevistos; però les iniciatives encaminades a fer poble –i aquesta ho és– sempre han de ser molt benvingudes. A més, la resta d’artesencs i artesencs és bo que en
prenguem model. Ja n’hi ha prou de lamentar-nos. Sortim al carrer i organitzem el que calgui. Ànims i endavant!
Mentrestant, preparem-nos per al 9N. No podrem votar, perquè es veu que no hi haurà consulta; però podrem dipositar la
nostra opinió dins d’una urna en un procés participatiu alternatiu.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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NOTICIARI

El comerç surt al carrer

l passat diumenge 19 d’octubre, les botigues i comerços d’Artesa van treure les
seves parades a la carretera
d’Agramunt en un iniciativa de l’Associació de Comerços i Serveis.
Conjuntament, també es va habilitar un taller de manualitats a la plaça del Progrés per als més petits i
una batucada que hi va posar el toc
musical.

E

Carme Carbonell, presidenta de
l’ACS, explica que des de l’agost
han estat preparant-ho, havent
d’aconseguir els permisos de Carreteres i de Trànsit, per tal de poder tallar la carretera, els quals no
es van aconseguir fins la mateixa
setmana de l’acte. Destaca que els
comerços n’han quedat molt satisfets dels resultats, que es plantejaran repetir-ho i que ja encaren amb

il·lusió la campanya nadalenca. De
la mateixa manera, anima als comerços que encara no formen part
de l’Associació a sumar-s’hi, per fer
més força i tenir més suports per
poder organitzar actes com el
d’aquest diumenge.
Des de l’ACS es vol donar les
gràcies a l’Ajuntament i a Protecció Civil per la seva predisposició i
col·laboració.

Campanya pel comerç a Artesa
Associació de Comerç i
Serveis i l’Ajuntament
d’Artesa de Segre han situat banderoles informatives a l’entrada del poble, concretament, a la
carretera d’Agramunt i a l’Avinguda del Poliesportiu. Amb aquesta
campanya publicitària s’intenta
promocionar el comerç local i els
productes autòctons d’Artesa i rodalies als vehicles que circulen per
aquestes vies d’entrada a la ciutat.

L’
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NOTICIARI

Cronologia d’un moviment

l panorama polític del moment que estem vivint es
mostra convuls a la par
que imprevisible. Durant el darrer
mes hi ha hagut molts esdeveniments en els que Artesa de Segre
hi ha participat activament.
El dilluns 22 de setembre, en
suport a la convocatòria de la consulta sobre el futur polític de
Catalunya, el consistori local va
convocar un ple extraordinari on es
va votar per unanimitat a favor de
les accions que es duguessin a terme des del Govern de la Generalitat. Van ser 920 municipis (96% del
total) els que s’hi van manifestar a
favor.
Just una setmana més tard, el
dilluns 29, després que el Govern
espanyol recorregués el decret de
consultes al Tribunal Constitucional, es van organitzar manifestacions populars a tot Catalunya davant
els Ajuntaments dels municipis.
L’acte, convocat per l’Assemblea
Nacional Catalana va aplegar unes
tres-centes persones a la nostra

E
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ciutat. Es va llegir el manifest
redactat per
l’ANC i es va tancar l’acte amb el
Cant dels Segadors.
El dissabte 4
d’octubre, els
alcaldes dels
municipis catalans que van
donar suport a
la convocatòria
de consulta es van reunir al Palau
de la Generalitat, per tal d’entregar
al president Mas els certificats dels
acords de ple en suport a la consulta en un acte promogut per l’Associació Catalana de Municipis i
l’Associació de Municipis per la Independència.
El dimarts 7 d’octubre, la delegada del govern espanyol a
Catalunya, María de los Llanos de
Luna, enviava una carta recordant
la suspensió de la llei de consultes i del decret de convocatòria

del 9-N, impedint que l’administració local pugui preparar la consulta, instant als funcionaris a
complir les resolucions judicials i
a atenir-se a les conseqüències si
no ho fan.
A dia de tancar la redacció, ens
trobem amb el Decret suspès definitivament, amb la consulta del
9N de caràcter molt diferent al
plantejat inicialment i amb unes
possibles eleccions que sobrevolen el panorama. Estarem alerta
dels pròxims moviments.

NOTICIARI

Parc infantil renovat

Nova imatge del Pavelló

equipament municipal compta amb una
instal·lació renovada des del setembre passat. Es tracta del parc infantil situat al carrer
Roc del Cudòs. Davant la crescuda d’habitants en
aquesta zona més apartada de la ciutat, es va decidir
adequar el terreny en qüestió per a l’ús lúdic d’aquest.
Per altra banda, l’Ajuntament preveu per l’estiu vinent tenir ja finalitzat el parc situat a l’encreuament de
l’avinguda Maria Anzizu i dels carrers Jesús Santacreu
i Mare de Déu de Salgar.

urant els mesos del passat estiu (sempre que
les activitats esportives i d’associacions ho han
permès) s’ha anat renovat la imatge de la pista
polivalent del Pavelló d’Artesa de Segre. Concretament, s’han pintat les parets, força malmeses pel pas
i efecte del temps. Durant la Festa Major ja es van
poder veure els primers resultats i a dia d’avui gairebé
ja es dóna per tancada la remodelació, havent-hi pintat dibuixos, motius i lemes que evoquen a la pràctica
de l’esport i a la vida saludable.

L’

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

D

Pots venir a informar-te o a inscriure’t
a la Ctra. de Tremp, 16
de dilluns a divendres de les 17:00h. a 20:00h.

Telèfon: 660 621 742
Correu: manetes16@hotmail.com

Horaris:
De dilluns a divendres de 16:30h. a 20:15 h.
-1er. torn d’activitats: de 17:00h. a 18:15 h.
-2on. torn d’activitats: de 18:30h. a 19:45h.

CÀRNIQUES PIJUAN
C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )
Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76
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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

NOTICIARI

Exposició d’antics rètols cinematogràfics
e l’1 al 30 de setembre de
2014 a l’Àrea d’Activitats de
la Biblioteca s’ha exposat un
seguit de quadres a l’oli i cartells
de cinema de Diego Franco i Micol.
L’autor és l’últim cartellista viu que
existeix al nostre país i ha dedicat
tota la seva vida a pintar cartells de
cinema. Un ofici oblidat però que
forma part de la nostra cinefàgia
romàntica.

D

Ras.cat

Xerrada-col·loqui
l passat divendres 19 de setembre,
es va realitzar una xerrada-col·loqui
a les dependències de la Biblioteca, a càrrec de Bernat Giribet. La xerrada
va ser un assaig sobre el tractament de la
consciència en les novel·les, a partir dels
arguments d’autors en psicologia i dels
mateixos novel·listes. Unes 20 persones,
la majoria del Club de Lectures van assistir
a l’acte. Va resultar força participativa i productiva, ja que se’n van poder extreure
noves maneres d’afrontar una novel·la i es
van posar a debat per part dels participants.

E
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NOTICIARI

Celebracions de la Festa de Sant Miquel

l dissabte 20 de setembre, els Amics del Castell de Montmagastre van organitzar, un any
més, la Festa de Sant Miquel. Es va obrir la
particular diada amb una excursió al conjunt del castell de Montmagastre. A la tarda va haver-hi un concert de música tradicional amb el grup “La Portàtil FM”
i es va oferir berenar per a tothom. Enguany, aquest
esdeveniment va comptar amb la col·laboració de La
Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

E

ontargull va celebrar la festivitat de Sant Miquel amb la seva Festa Major. El divendres es
va organitzar un sopar de germanor –amb les
taules disposades en “V”, volent-se sumar als actes
reivindicatius per la causa catalana- i disco-mòbil pels
assistents. El dissabte, durant la tarda, es van organitzar jocs tradicionals pels més petits i a la nit el concert a càrrec d’”Un quart de 6". Per cloure els actes, el
diumenge es va tancar la Festa Major amb un ball de
tarda.

M

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

El cotxe de Google visita Artesa de Segre
a multinacional americana
disposa d’una àmplia
quantitat de turismes que
recorren la immensa majoria de
carreteres i carrers de tot el món,
per tal d’ensenyar-nos en imatges, tots els racons i raconets del
planeta blau. Normalment, es desplacen a un país concret en funció de l’estació de l’any i els factors climatològics del moment, per
tal d’obtenir les millors fotografies possibles. Aquests vehicles,
disposen d’una càmera fotogràfica instal·lada al sostre del turisme que capta les imatges dels
llocs per on circula, tal i com es
pot observar en la imatge que
acompanya aquesta notícia.
El 15 de Setembre un
d’aquests vehicles va estar circulant per la ciutat d’Artesa. Això sig-

L

nifica que properament, Google
actualitzarà les imatges del nostre municipi a través dels seus

localitzadors de Google Maps i
Google Earth.
Ras.cat
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NOTICIARI

“Cellos” per armes al Born
L’obra escrita per
l passat 11 de sel’Albert Guinovart, Ara
tembre, en el
Mateix (inspirada en uns
marc dels actes
versos de Miquel Martí i
per commemorar el
Pol), durà aproximadaTricentenari, es va dur a
ment uns quinze minuts
terme un concert interon els 300 violoncels fopretat per 300 violoncels
ren acompanyats per
davant del Born Centre
quatre percussionistes,
Cultural de Barcelona,
una cantant i quatres soon van participar dos
listes, una de les quals
alumnes de l’Escola Mufou la Teresa Valls.
nicipal de Música d’ArteEl concert fou resa de Segre, l’Anna Estransmès per la TV3 i pel
tany i Macià, i en Gerard
3/24 en directe donant el
Camats i Penella; acom- Foto durant els assajos de la veu on es trobaven el Gerard i l’Anna
tret de sortida a la Diapanyats per la Teresa
Valls, la seva professora de violon- el conseller en cap de Barcelona, da, que també va ser un èxit d’ascel. Un altre artesenc participant va Rafael Casanova, va caure ferit i la sistència.
ser l’Arnau Farràs, ex-alumne de Guerra de Successió va arribar a
l’EMMA.
la seva fi, tot coincidint en el lloc i
L’alumnat de violoncel de l’EMMA.
L’acte recorda com fa 300 anys l’hora del concert.

E
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BALDOMAR

EMD Baldomar
Ple extraordinari
El passat dia 22 de setembre, el
mateix dia que se celebrava a
l’Ajuntament d’Artesa de Segre i
a tants d’altres ajuntaments,
l’EMD Baldomar va celebrar un
Ple Extraordinari on s’aprovà, per
unanimitat, la moció de suport del
món local a la convocatòria de
consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de
2014.

Ple ordinari
En el Ple Ordinari, celebrat el dia
1 d’octubre de 2014, entre d’altres
es varen prendre els següents
acords:
-Aprovació de la sol·licitud dels
serveis d’E.TRAM (Mòdul de Tramitació Municipal).
-Aprovació de la sol·licitud d’ad-

hesió a la pròrroga de l’acord
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci Català de desenvolupament local.
-Aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida.

III Cursa i caminada de
Baldomar
El proper dia 1 de novembre es
realitzarà la IIIa Cursa i caminada de Baldomar, organitzada per
l’Associació Esportiva Baldomar.
Enguany s’ofereix un nou recorregut d’una longitud de 12,69km.
Cada participant rebrà un obsequi consistent en una bossa trail
running i l’esmorzar que constarà

de coca i llonganissa a la brasa
tot acompanyat per la novetat del
patrocini de la cervesa Moritz. Per
apuntar-se, tant a la cursa com a
la caminada, cal adreçar-se a:
h t t p : / / w w w. c u r s a d e b a l d o ma.blogspot.com.es/

Oficina EMD
S’informa que l’oficina de l’EMD
ha canviat l’horari d’atenció al públic. A partir d’aquest mes d’octubre, l’oficina restarà oberta de dilluns a dimecres, de 2/4 de 10 fins
a la 1 del migdia. Així mateix, el
primer dissabte de cada mes, que
fins ara l’oficina estava oberta, ara
restarà tancada.

EMD BALDOMAR

la
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Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

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)

MUNICIPIS

Activitats d’estiu a Vilanova
ls escolars ja fa unes setmanes que han tornat a les seves aules, amb els seus
companys, professors, les estones
de pati compartides, en definitiva,
un nou curs que superaran amb
èxit. Enrere queden les vacances
d’estiu, nous amics que han conegut, la piscina, la platja i tot un seguit d’activitats d’oci i lleure que han
omplert els mesos d’estiu.
En aquest punt, volem recordar
les jornades passades amb una
vuitantena de nens i nenes a la 7ª
edició d’Activitats d’Estiu a Vilanova
de Meià durant els mesos de juliol i
agost, celebrades amb gran èxit,
gràcies als més de vint voluntaris
que han col·laborat en l’organització d’activitats d’esports, escacs,
cuina, manualitats, fotografia, gimcana, excursions, etc, i el suport de
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l’Ajuntament de Vilanova de Meià per la
realització d’aquestes.
Grans i petits hem
passades estones
molt divertides, jugant
i compartint valors
com l’afecte i l’amistat. A tots moltíssimes
gràcies i com sempre Sortida al taller de ceràmica d’Enric Orobitg a Verdú
dic, “benvolguts voluntaris, sense vosaltres i el vostre lagueró, Carla Bartra, Clara Ceesforç, això no seria possible “. Sou brián, Laia Marimón, Carola
l’eix vital en l’organització. Que tin- Abilleira, Clara Vilarmau, Meià
gueu tots un bony any i fins la prò- Runners, Mireia Luz, Gemma
xima!
Arcas, Ivan Balagueró, Iolanda
Voluntaris: Juan de Dios Pérez, Masanés i, tots els pares i mares
Mariona Cortada, Joves Lokal que han col·laborat en el suport i
VDM, Xavier Terré, Jordi Miró, realització de les activitats.
Maria Miró, Joaquín Seisdedos,
Dani Solé, Mar Eroles, Nina BaText i foto: Iolanda Masanés

Excursió a la Font de l’Hedra
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Festa dels 65 anys a Cubells
Ajuntament de Cubells va celebrar la festa dels 65 anys. El consistori homenatjava les persones que enguany compleixen
aquest nombre d’anys aquest 2014.
Durant el dia estaven previst un seguit d’actes.
El diumenge va començar amb una missa a l’església de Sant Pere del municipi. Acte seguit els
homenatjats, acompanyats de familiars i amics van
organitzar una visita pel poble.
La festa va finalitzar amb un dinar popular al local de Sant Miquel de Cubells.

L’

Cubells celebra la Festa de Sant Miquel
ubells va celebrar la Festa de Sant Miquel, considerada la Festa Major d’Hivern
i on s’hi van realitzar una gran varietat d’activitats i Tallers. Durant la
jornada, també es van organitzar
parades de jocs populars i tradicionals i un racó de la màgia.
Josep Regué, alcalde del municipi, s’ha mostrat molt satisfet de
com ha anat aquesta festa, de la
que en destaca la gran participació
dels veïns i dels més petits del
municipi. “Això demostra un cop
més la germanor i les ganes de fer
coses plegats dels ciutadans del

C

nostre municipi”, apunta l’alcalde.
Per finalitzar la jornada, l’Ajuntament ha organitzat una missa a

l’església de Sant Miquel, una xocolatada popular i ha clos el dia el
ball amb el grup Show Miki.

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

609 765 146
973 400 715

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

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

25730 ARTESA DE SEGRE
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LA NOGUERA
Enderrocar cases en ruïnes
Això és el que els hi reclama l’Ajuntament de Preixens
a 4 propietaris d’immobles del municipi que tenen les
seves propietats en estat d’abandó i que amenacen
ruïna. Unes ordres d’execució de demolició que vénen motivades per problemes de salubritat, per perill
de despreniment o molèsties als veïns. En cas que
aquests veïns no responguin a la petició, és l’Ajuntament qui s’ha de fer càrrec de forma subsidiària
d’aquestes obres. Aquesta és una problemàtica que
va en augment als pobles, i que implica un cost afegit
als consistoris.

Quadern didàctic sobre la Guerra de Successió
L’Arxiu Comarcal de la Noguera ha elaborat un quadern didàctic sobre la Guerra de Successió a Balaguer,
i l’ha posat a disposició dels centres educatius de la
comarca. El quadern serveix per als continguts
curriculars dels alumnes de 4t d’ESO. També pot servir als alumnes de Batxillerat com a pràctica de la recerca en els arxius o com a recurs per a treballar el
Tricentenari. El quadern es pot descarregar a la pàgina http://cultura.gencat.cat/arxius/acn. Per altra banda, el solucionari es pot demanar a: acnoguera.
cultura@gencat.cat

Projecte Arrenca
Durant aquest mes d’octubre s’ha dut a terme la 2a
edició del projecte Arrenca, destinat a l’autoocupació
juvenil. Amb una durada de 5 sessions, els participants
han adquirit formació bàsica per poder introduir-se en
el món de l’autoempresa, les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació) aplicades al món empresarial. També s’ha inclòs la visita a empreses del territori amb comerç exterior i han conegut les experiènci-
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es d’altres joves emprenedors. Hi han participat prop
de 100 joves de la comarca. El projecte, que és una
iniciativa de l’Oficina Jove del Consell Comarcal de la
Noguera i el GAL Noguera-Segrià Nord, està finançat
pels fons europeus Catalunya Emprèn, Leader i
Odisseu, dels departamens d’Empresa i Ocupació i
d’Agricultura de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat.

Montgai Màgic
Del 2 al 5 d’octubre es va celebrar a Montgai la sisena
edició de Montgai Màgic. Va comptar amb la participació de mig centenar d’il·lusionistes amateurs i professionals. Una de les novetats del certamen va ser que
el primer dia de la fira es va dedicar exclusivament als
escolars. Més de 200 alumnes de Primària de tres
zones escolars rurals van visitar la fira per gaudir de
la màgia en forma d’espectacles i tallers. En total, el
miler de visitants de la fira d’enguany van poder veure
mig centenar d’espectacles en 18 espais diferents. L’organització de la fira, de cara a edicions futures, planteja obrir-se al col·lectiu de la gent gran, oferint activitats de màgia a casals i a residències.

Lídia Pujol a Ponts
A finals de setembre, la col·legiata de Sant Pere de
Ponts va acollir, dins de l’espectacle Camí d’Identitat,
Iter Luminis, el concert de la cantant Lídia Pujol. Els
assistents van poder gaudir d’obres d’autors catalans
com Espriu, Raimon o Llach, però també d’obres musicals del Llibre Vermell de Montserrat.

Anna M. Vilanova

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Llista dels llibres més prestats
s presentem el rànquing
dels 10 documents més
prestats del període de gener a juliol d’enguany a les biblioteques públiques de Lleida que formen part del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya. Els trobareu
agrupats per categories i públics.
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FICCIÓ - ADULTS
-Dos taüts negres i dos de blancs /
Pep Coll
-L’Estiu que comença / Sílvia Soler
-El Cielo ha vuelto / Clara Sánchez
Victus : Barcelona 1714 / Albert
Sánchez Piñol
-Dispara, yo ya estoy muerto / Julia
Navarro
-La Veritat sobre el cas Harry
Quebert / Joël Dicker
-El Tiempo entre costuras / María
Dueñas
-Misión olvido / María Dueñas
-Quan en dèiem xampany / Rafel
Nadal
-Plans de futur / Màrius Serra
FICCIÓ - JUVENIL
-Wonder / R.J. Palacio
-Adolescents.cat: el manual / Roger Carandells i Viñals
-Noel et busca / Àngel Burgas
-Els Jocs de la fam / Suzanne
Collins

-Los Juegos del hambre / Suzanne
Collins
-I’ll be there = Sempre amb tu / Holly
Goldberg Sloan
-Ulls negres / William Harlan Richter
-L’Ocell de la revolta / Suzanne
Collins
-Les Llàgrimes de l’assassí / AnneLaure Bondoux
-Sinsajo / Suzanne Collins

-L’Espagnol / Francisco Javier
Antón Martinez
-La Enzima prodigiosa: una forma
de vida sin enfermar / Hiromi
Shinya
-Nadie es más que nadie / Miguel
Ángel Revilla
-Francés: método express / Catrine
Carpenter
-Córrer o morir / Kilian Jornet

CONEIXEMENTS - ADULTS
-La Marinada sempre arriba: vivències de postguerra en un racó de
la vall del Corb / Lluís Foix
-El Catalán sin esfuerzo: de
acuerdo con las normas gramaticales del Institut d’Estudis Catalans
-Inglés para el trabajo: curso completo de autoaprendizaje / David
Heitler
-Menjar bé, una qüestió d’intel·ligència / Pilar Senpau
-Inglés: método express / Sheena
Andromaque

LLIBRE INFANTIL D’IMAGINACIÓ
-Manual de supervivència a l’institut / Rachel Renée Russell
-Sisè viatge al Regne de la Fantasia / Geronimo Stilton
-Això és massa! / Jeff Kinney
-La Crua realitat / Jeff Kinney
-Quina calda! / Jeff Kinney
-Un Pringat total / Jeff Kinney
-El Secret del coratge / Geronimo
Stilton
-Banyetes i l’esport / Romina
Rodríguez i i Bañeres
-Ha nascut una friqui del pop! /
Rachel Renée Russell
-Quan no ets la reina de la festa /
Rachel Renée Russell

HORARI
De dilluns a divendres
de 16:00 a 20:00 h
Dimarts matí
de 11:00 a 13:00 h

ACTIVITATS BIBLIOTECA
-EXPOSICIÓ – El llegat dels contes de fades
Del 3 al 28 de novembre de 2014
Àrea Activitats de la Biblioteca
-CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA
Parlarem del llibre “Desig de xocolata” de Coia Valls.
Si esteu interessats en participar, passeu per la biblioteca i us informarem.
Dimecres, 12 de novembre a les 20:30 hores
-L’HORA DEL CONTE DE LA BIBLIOTECA
Dimecres, 19 de novembre 2/4 de 6 de la tarda
Àrea Infantil
-XERRADA-COL·LOQUI AMB EN MÀRIUS SERRA
Escriptor, periodista, autor de mots encreuats, traductor de l’anglès i enigmista catala‘.
Divendres, 28 de novembre a les 20:00 hores
Àrea Activitats de la Biblioteca

Podeu agafar en préstec els llibres
més llegits del 2014 a la biblioteca.

-MOSTRA DE LLIBRES PROHIBITS
Llibres i autors prohibits, censurats o aparcats.
La mostra que té com objectiu demostrar la importància
de la ficció literària i com el poder, durant totes les èpoques i arreu del món, ha intentat controlar la literatura.
Planta baixa
-Commemoració Tricentenari 1714-2014
Durant tot el 2014 trobareu una exposició del fons bibliogràfic de la biblioteca en relació amb la Commemoració del Tricentenari 1714-2014.
Replà de l’escala
-MOSTRA FONS BIBLIOGRÀFIC:
-Gabriel García Marquez (1927 – 2014)
-Ana Maria Matute (1925 – 2014)
-Llibres Ot, el bruixot ( Picanyol jubila el seu personatge després de 42 anys )
-ANY Vinyoli – Centenari del seu neixement
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PARLEN LES ENTITATS

Comarkalada 2014
n any més, i ja en
van set de consecutius, “El Lokal” d’Artesa hem representat al
nostre municipi en l’esdeveniment juvenil per excellència de la Noguera, la
Comarkalada. Enguany, en
la novena edició de la trobada, vam desplaçar-nos
fins a Bellmunt d’Urgell.
La diada s’organitza al
voltant d’una fira on cada
municipi de La Noguera
compta amb un estand que
ha de decorar en el marc
de la temàtica que es proposa des
de l’Oficina Jove, que és qui organitza l’acte. Com no podia ser d’altra
manera, el tricentenari va ser el protagonista d’aquest any i es va proposar el lema “El meu poble al 1714”.
Al nostre estand vam plantejar-

U
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hi una història fictícia en to humorístic, establint paral·lelismes entre
els protagonistes del 1714 i els nostres representants polítics a nivell
estatal, català i municipal. A mode
ja més històric i basant-nos en la
bibliografia que existeix d’Artesa

vam explicar qui hi vivia i
com es vivia en aquella
època a les nostres contrades. Per completar l’estand, vam mostrar, també,
un seguit d’objectes representatius dels oficis que hi
consten als llibres.
Acabada la fira d’estands, es va organitzar la
ja tradicional gimcana Noguerenc de ferro, es va fer
el traspàs al municipi organitzador de l’any vinent i es
va tancar la festa del jovent
de La Noguera amb concerts fins la matinada.
L’any que ve doncs, ens trobarem
a Cubells a la Comarkalada 2015.

Associació d’Activitats Lúdiques i
Culturals d’Artesa, “El Lokal”

PARLEN LES ENTITATS

Visita Cultural
l passat dia 20 de setembre
varem finalitzar les sortides
culturals mediambientals de
les Terres del Marquesat. Per
acomiadar-nos varem triar un plat
fort, que va consistir, en una visita al
Castell Templer de Gardeny i l’església romànica i gòtica de Sant Llorenç.
Ens reunirem tots a Cubells a
excepció de tres persones que es
van agregar a Lleida. A les 10 h del
mati tots érem a l’aparcament que
hi ha al cim de Gardeny. Vàrem
treure les entrades per visitar el
Castell Templer de Gardeny. De la
mà de l’Ivan Caelles, gran amic
nostre i col·laborador, varem entrar
a la sala on hi ha un audiovisual on
expliquen la història dels templers
i com vivien en aquest castell, des
de la seva existència fins al dia
d’avui. Tota l’història, que no es
poca. Aquest audiovisual consta de
tres parts: una primera que és la
pel·lícula de la seva història i les altres dos, una és una recreació de
la vida monàstica enfocant les diferents figures amb les seves postures i altra amb les jerarquies i
dominis. En acabar vàrem veure les
dependencies i vàrem pujar al terrat des d’on es divisa una magnífica panoràmica de tot el complex del
Parc Científic i Tecnològic, l’edifici
de Santa Maria i una mica més lluny
la Seu Vella. Tornarem a baixar a
l’interior de l’església on l’Ivan
Caelles i el nostre historiador
Ramon Bernaus, es varen complementar molt bé en les explicacions.
A les 11h 30 varem agafar el bus
turístic i varem baixar vora l’església de Sant Llorenç. Ens vàrem di-
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rigir al Museu de Lleida on ens esperava la nostra guia per acompanyar-nos-hi. Per la gent de fora de
Lleida és la gran desconeguda. De
la mà de la guia ens endinsarem a
l’església i tothom va dir el mateix,
que des de fora no sembla la meravella que alberga dins l’edifici.
Consta de tres retaules gòtics de
pedra policromada de l’escola de
Lleida, de la Mare de Déu gòtica
de Saidí i altres. També vam poder
baixar a la cripta. Per finalitzar el
matí, vàrem visitar el Museu de
Lleida i en vàrem fer un tastet. Hi
ha tantes coses a veure que crec
que val la pena d’anar-hi. El temps
es va fer curt ja que la nostra guia
del museu era tan amena i completa que se’ns van fer vora les dues
de la tarda, hora d’anar a dinar.
Desprès de dinar, l’Ivan ens havia preparat una sorpresa, que va
consistir en un visionat a través del
seu ordinador i una xerrada feta per
ell, d’una qüestió que va agradar
molt a la nostra gent. Es tractava
d’algunes expressions i dites anti-

gues que ell, magistralment, ens
transmetia. Expressions com “fer
campana” o “estar a la lluna de
Valencia”, entre d’altres.
Per pair el dinar vàrem baixar pel
carrer Cavallers on vàrem gaudir de
l’ambient que hi ha entorn al Mercat del Pla i en arribar a Blondel,
vàrem agafar el bus turístic fins a
Gardeny, on teníem els vehicles per
iniciar el retorn.
Des de la nostra entitat volem
donar les gràcies a l’Ivan Caelles, ja
que ell va coordinar tota la visita. També, a la guia i a la gent del Museu de
Lleida per la seva amabilitat.
Donem per finalitzades les rutes
d’aquest any. Això no vol dir que
parem, ja que col·laborem en conferències i assistències juntament
amb altres entitats. A la segona
quinzena de novembre ens reunirem per confeccionar el programa
de l’any vinent, ja us informarem.

Francesc Gessé
Terres del Marquesat
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TEMA DEL MES

Festa Major d’Artesa 2014
FOTOS: JORDI FARRÉ

a Festa Major d’enguany,
confeccionada per la Comissió de Festes, amb el
pressupost ajustat a les circumstàncies econòmiques del moment, es
va completar amb un cartell força
encertat per a tots els públics i gustos. El bon temps, va tornar a ser protagonista, encara que el diumenge
la pluja va fer canviar els actes d’ubicació, aprofitant així el Cubtural.

L

El dijous s’obria la jornada a la tarda amb la traca i el repic de campanes i, acte seguit, amb l’esperada festa de l’escuma. A la caiguda
del Sol, tot estava a punt per donar
el toc de sortida al ja consolidat
Correbars, que enguany va comptar amb uns 150 participants. A la
nit, el sopar de germanor congregava unes 250 persones al Pavelló, les
quals en acabar van gaudir d’un animat ball de nit. Més tard, marxa pel
jovent fins a la matinada.

El divendres 26, s’iniciava amb
les sardanes a la plaça del Ball amb
una gran participació d’artesencs i
artesenques que al so de la Principal de la Bisbal s’aplegaren per
mantenir viva aquesta tradició. A la
tarda, el XVè concurs de botifarra
al pavelló, que va aplegar prop de
40 parelles. Els guanyadors de les
categories van ser: Ivan Manchón i
Gerard Torrelles a la Champions;
Adrian i Hussein a la Lliga i Pilar
Cirera i Josep Sánchez a la Copa.
Paral·lelament, començava l’acte
Vatua l’Olla per a la mainada, una
proposta original que combinava
tradicions i costums d’arreu del món
en el seu espectacle. A la nit, Els
Follets d’Artesa s’encarregaven del
correfoc i els castell de focs final
amb el que s’il·luminà el cel
artesenc. El ball de nit esplèndid,
amb la Principal de la Bisbal, i 7 de
rock i Blanca Ross acompanyaren
fins a sortir el Sol.
24 la Palanca

El dimecres 24 de setembre es
donava el tret de sortida als actes
de la Festa Major amb la tradicional cantada d’havaneres a la plaça
del Ball i amb el rom cremat d’obligat acompanyament en aquests
esdeveniments musicals. El grup
d’havaneres Port Bo va ser l’encarregat de fer gaudir nombrosos
assistents a l’acte amb el seu repertori.

TEMA DEL MES

La tercera trobada de motos
clàssiques obria el dissabte. Uns 30
exemplars s’exposaren a la plaça
de l’Ajuntament i més tard, recorregueren les contrades d’Artesa. A
la mateixa hora, al Camp de Tir
d’Antona es feia la tradicional trobada de Tir al Plat. La cobla vents
de Riella va posar la música a la
segona jornada sardanística, que
també fou força concorreguda. A la
tarda, l’espectacle infantil a càrrec
de La Pera Llimonera, un espectacle força treballat en tant a la quantitat de vestuaris i recreacions temàtiques que van dur a terme.
Mentrestant, al Pavelló, Swing
Latino posava música al concert i
ball de tarda, a l’espera que comencés l’espectacle del dissabte. El
Mag Lari tornava a Artesa amb el
seu show particular de màgia contemplat per uns 350 assistents.
Swing Latino va reemprendre la
sessió musical amb el ball de nit i
els seguiren els agramuntins MuntBand i el Dj. Sergi Domene.

El diumenge 28, les sardanes
tornaven a encetar els actes del dia.
La cobla juvenívola d’Agramunt era
l’encarregada de la música pels
assistents a la plaça. No obstant,
la pluja va fer acte de presència
havent començat i es va traslladar
l’esdeveniment al Cubtural. Acabades les sardanes, es va procedir al
vermut de Festa Major. A la tarda,
encara amb el temps en contra,
l’espectacle infantil a càrrec de XipXap, que va haver de realitzar-se
també a la sala del Cubtural. La
sonorització de la sala va deslluir
els actes, però és de destacar que
es van poder dur a terme els actes
d’igual manera gràcies a aquest
equipament municipal. Al vespre i
a la nit, al Pavelló, l’orquestra Nova
Saturno va oferir el concert de tarda i el ball de nit que tancaven els
actes de la Festa Major d’Artesa
2014.
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EL CAP INFORMA

Prevenció i recuperació del sòl pelvià
egons dades de la darrera
enquesta de salut de
Catalunya més d’un 30% de
les dones pateixen incontinència
urinària.
L’incontinència urinària, així com
altres molèsties derivades de la
debilitat del sòl pelvià, són freqüents entre dones que han passat un embaràs, que han arribat a
la menopausa o que practiquen
esports amb esforç abdominal.
El sòl pelvià o perineu és el
conjunt de músculs, lligaments,
nervis i teixit connectiu que formen el terra de la pelvis. El sòl
pelvià és el responsable tant de
la continència miccional, de gasos
i fecal), com del bon funcionament
dels sistemes reproductor, digestiu i excretor.
Aquests músculs han d’estar
sans, forts i amb to, si no es així
pot portar alteracions com la incontinència, les disfuncions sexuals o
els prolapses.
Les causes de la debilitació del
sol pelvià són diverses: l’envelliment, l’embaràs, la menopausa,
l’herència, tenir cirurgies a la
zona, vestir peces molt ajustades,
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la tos crònica, l’estrès i fins i tot
practicar cant o tocar instruments
de vent, etc.
L’ incontinència més freqüent en
les dones és la d’esforç, que és la
pèrdua sobtada d’orina relacionada amb un esforç: com en aixecar
pesos, tossir, ballar, riure, etc. A vegades aquestes pèrdues ens limiten l’autonomia i ens afecta la qualitat de vida.
Per això és molt important la prevenció en totes les etapes viscudes
de la dona. És fals que la incontinència femenina sigui normal amb
l’edat o els parts. Les dones ho
podem evitar, no cal esperar a tenir problemes, sempre és un bon
moment per cuidar-nos.
La llevadora és un dels professionals encarregats de la valoració
del sòl pelvià, a través de una entrevista clínica i en una exploració
visual i tàctil.
Per a prevenir qualsevol possible alteració hem de tenir en compte que la rehabilitació ha de ser integral de tot el cos i continuada al
llarg del temps. S’aconsella:
-Canvi d’hàbits alimentaris: evitar la
cafeïna i altres irritants de la bufeta.

-Solucionar problemes com: l’obesitat, l’estrenyiment crònic, la tos
crònica, el tabac...
-Correcció postural.
-Correcció d’activitats quotidianes.
-Exercicis d’entrenament del sòl
pelvià.
Aquests exercicis de entrenament serveixen per millorar la disfunció que pateixi la dona i ens ensenyen a tenir control sobre la
musculatura del perineu. Es poden fer de manera individual o
col·lectiva.
Enguany s’iniciaran uns grups de
rehabilitació del sol pelvià impartits
per la llevadora del CAP amb la finalitat de donar eines a les dones
per conèixer i recuperar el seu perineu.
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OPINIÓ

Decàleg del Nacionalista Català
n aquests temps d’efervescència nacionalista en què
el dret a decidir està en boca
d’un gran nombre de catalans i catalanes, fins al punt que en moltes
tertúlies de cafè o sobretaules ha
arribat a arraconar altres temes fins
ara dominants com el futbol o els embolics dels famosos del cor. És el moment d’escorcollar en la història i intentar donar una resposta al que
s’entén per ser nacionalista.
Fa uns quants anys, quan la
qüestió no estava tan d’actualitat,
catalans de soca-rel o catalans
nouvinguts ja es mobilitzaven, a la
seva manera, envers el catalanisme. Els documents que trobareu
adjunts a aquesta nota, Document
de Nacionalitat Catalana (DNC,
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amb prop de 40
anys d’antiguitat) i
Passaport dels
Països Catalans
(amb prop de vint
anys d’antiguitat),
així ho demostren.
Volem fixar-nos
i destacar el text
que consta al revers del DNC, el
qual hem transcrit
de manera literal
per a que pugueu
llegir-ho amb més facilitat, atès l’estat de conservació de l’original, on
hi trobem un decàleg del nacionalista català que, tot i els anys transcorreguts, esdevé, al nostre entendre, d’una gran actualitat. Si més
no, en la majoria dels seus punts.
Us recomanem que el llegiu amb
cura i, després de reflexionar-hi
amb profunditat, n’extragueu i apliqueu als nostres dies les vostres
pròpies conclusions.
I més ara que ens trobem en un
moment transcendental de la història de Catalunya. Un moment en
que cal que tothom hi prengui part,
almenys cal animar a participar-hi
a la major part de la ciutadania.
Evidentment cadascú amb la seva
visió, favorable o contrària al nacionalisme català, però sempre amb
el civisme, el respecte i les bones

maneres que fa no massa dies hem
vist practicar al poble escocès.
I per acabar, mostrar la nostra
ferma convicció i esperança, entelada fins ara pel tancament en banda del govern de Madrid, que en
un moment o en un altre -esperem
que més aviat que tard- el poble de
Catalunya arribarà a realitzar l’exercici democràtic de poder expressarse i decidir el seu futur.
Per cert, el titular del DNC i del
Passaport, l’Andreu, resident des
de fa uns mesos al nostre municipi, és nascut a Galícia però se sent
tan català com els que -com qui
signa aquesta nota- tenim vuit o
més cognoms catalans.
Salut i llibertat!!
J. Ma. Sabartés Guixés Gili Canes
Torres Marsol Rufac Marqués

Decàleg del Nacionalista Català
1. Catalunya és la teva terra. Aquesta és la teva nació.
2. La terra és sagrada. Traïdor qui gosi profanar-la.
3. Llengua, història, comarques, ecologia, folklore, institucions i festes nacionals són el teu patrimoni:
guarda´l gelosament i enriqueix-lo.
4. No et venguis Catalunya: ni per partidisme, ni per diners, ni per cap mena de poder... ni per res.
5. No matis ni atropellis en nom de cap consigna. No et deixis matar ni atropellar perquè sí.
6. No regategis el dret de ser català a cap ciutadà. Tots els que estimen la terra tenen dret a reclamar-la
com a seva.
7. No imposis a ningú la teva nacionalitat. Catalunya és terra de llibertat.
8. No t’enlluernin aventures forasteres. Catalunya és el teu camp de treball. Això no et priva d’ésser
solidari amb tots els homes.
9. No serveixis els enemics del teu poble. Són enemics de tots els pobles del món.
10. Sigues crític: Catalunya no és la terra millor, és simplement la teva.
Transcripció literal del revers del Document de Nacionalitat Catalana (DNC)
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REFLEXIONEM

La vaca
n mestre samurai passejava per un bosc amb el seu
fidel deixeble, quan va veure a la llunyania un lloc d’aparença
pobra, i va decidir fer-hi una breu
visita. Durant la caminada li va comentar a l’aprenent sobre la importància de realitzar visites, conèixer
persones i les oportunitats d’aprenentatge que obtenim d’aquestes
experiències. Arribant al lloc va
constatar la pobresa del lloc: els
habitants, una parella i tres fills,
vestits amb robes brutes, esquinçades i sense calçat; la casa, poc
més que un cobert de fusta...
Es va aproximar al senyor, aparentment el pare de família i li va
preguntar: “En aquest lloc on no hi
ha possibilitats de treball ni punts
de comerç tampoc, com fan per
sobreviure? El senyor va respondre: “amic meu, nosaltres tenim una
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En aquest lloc on no hi
ha possibilitats de treball
ni punts de comerç
tampoc, com fan per
sobreviure?

vaca que dóna diversos litres de llet
cada dia. Una part del producte la
venem o el canviem per altres gèneres alimentaris a la ciutat veïna i
amb l’altra part produïm formatge,
quallada, etc, per al nostre consum.
Així és com anem sobrevivint.
El savi va agrair la informació, va

contemplar el lloc per un moment,
es va acomiadar i va marxar. A mig
camí, es va tornar cap al seu deixeble i li va ordenar: “Busca la vaca,
porta-la al precipici que hi ha allà
davant i empeny-la pel barranc.”
El jove, espantat, va mirar al
mestre i li va respondre que la vaca
era l’únic mitjà de subsistència
d’aquella família. El mestre va romandre en silenci i el deixeble
capcot va anar a complir l’ordre.
Va empènyer la vaca pel precipici
i la va veure morir. Aquella escena
va quedar gravada en la memòria
d’aquell jove durant molts anys.
Un bell dia, el jove aclaparat per
la culpa va decidir abandonar tot el
que havia après i tornar a aquell
lloc. Volia confessar a la família el
que havia succeït, demanar perdó
i ajudar-los.
Així ho va fer. A mesura que
s’aproximava al lloc, ho veia tot molt
bonic, arbres florits, una bonica
casa amb un cotxe a la porta i alguns nens jugant al jardí. El jove
es va sentir trist i desesperat imaginant que aquella humil família
hagués venut el terreny per sobreviure. Va accelerar el pas i va ser
rebut per un home molt simpàtic.
El jove va preguntar per la família que hi vivia feia uns quatre
anys. El senyor li va respondre
que seguien vivint allà. Espantat,
el jove va entrar corrent a la casa
i va confirmar que era la mateixa
família que va visitar feia alguns
anys amb el mestre.
Va elogiar el lloc i li va preguntar
al senyor (l’amo de la vaca): “Com

Ens vam veure en la
necessitat de fer altres
coses i desenvolupar
altres habilitats que no
sabíem que teníem

va fer per millorar aquest lloc i canviar de vida?” El senyor entusiasmat li va respondre: “Nosaltres teníem una vaca que va caure pel
precipici i va morir. D’aquí en endavant ens vam veure en la necessitat de fer altres coses i desenvolupar altres habilitats que no sabíem que teníem. Així vam arribar a
l’èxit que pots veure ara”.
Reflexió
Molts tenim alguna vaca que ens
proporciona algun benefici per a la
nostra supervivència, però que ens
porta a la rutina i ens en fa dependents. El nostre món es redueix al
que la vaca ens brinda. Les vaques
poden ser creences que ens frenen, pors que ens porten a acomodar-nos, a estancar-nos, a sentirnos-hi lligats...
Si saps quina és la teva vaca
(allò que et frena), no dubtis en llençar-la pel precipici. Si tu vols, ha arribat el moment de passar a l’acció
i sortir de l’estancament que ens
imposa la vaca el més aviat possible. Tu pots, si vols!
Mercè Nogués
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

La solidaritat té premi
a jornada del passat 16
d’octubre va ser certament
especial a l’Escola Els Planells perquè vam poder viure en
primera persona que la solidaritat
té premi.
Tot va començar el darrer trimestre del curs passat, quan l’Escola
va col·laborar en una recollida de
material escolar organitzada per
l’ONG Ensenyament Solidari. Tot i
que aquesta entitat té la seu a Sant
Boi de Llobregat, hi ha mestres de
la comarca que en formen part i van
fer arribar la proposta al centre. El
resultat va ser la recollida solidària
de mitja dotzena de capses plenes
de llapis, gomes, colors i altre material escolar.
Ensenyament Solidari està formada per persones relacionades
amb el món de l’ensenyament i la
finalitat és cooperar amb les escoles de Marianao (Cuba) i San
Miguelito (Nicaragua) i potenciar els
agermanaments de Sant Boi amb
aquestes dues poblacions, la qual
cosa fan des de fa 20 anys.
La nostra sorpresa ha estat que
aquest projecte inclou una gira de
la companyia cubana de teatre juvenil La Chinche per les escoles de
Sant Boi i altres poblacions de
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Barcelona, però també
les d’Artesa de Segre,
Ponts i Sanaüja, que van
col·laborar en la recollida
del material escolar.
Així doncs, vam poder
gaudir de dues representacions d’aquest grup al
nostre propi centre. Al
matí i per als més petits
(P4, P5 i cicle inicial), “El
mundo al revés”, una història en què tres pallas- Representació de l’obra “El mundo al revés”, al matí
sos i les seves mascotes
viatgen a través d’una
absurda realitat amb la
idea que és millor viatjar
ple d’esperança que arribar. A la tarda i per als
més grans (cicles mitjà i
superior), “Galápago”,
una reflexió sobre el deteriorament del medi ambient i la responsabilitat
de cadascú de nosaltres
per la seva preservació,
on el protagonista, Gali, Representació de l’obra “Galápago”, a la tarda
es troba amb personatges sorpre- cubana que van voler compartir
amb nosaltres tota la jornada esnents.
Per als mestres del centre tam- colar.
bé va resultar molt enriquidor l’intercanvi d’impressions amb els
components d’aquesta companyia

PER QUÈ DIEM...

...si l’encerto, l’endevino?
a dita s’aplica quan algú actua impulsivament, sense
pensar-s’hi i davant qualsevol situació tira al dret.
La tradició ens parla d’un metge
molt famós que quan més malalts
visitava, més complicada trobava la
seva feina per l’enorme complexitat que tenia cada cas i les enormes variants de cada malaltia. La
dificultat de la ciència mèdica el feia
sentir cada dia més ignorant pel
que feia a la seva professió, i en el
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seu deliri, va arribar a creure que
els malalts es guarien sols, sense
l’ajuda del metge. Es va convèncer
d’això de tal manera que un dia va
decidir signar quatre mil receptes
amb medicaments dels més variats, una per a cada un dels quatre
mil mals que els seus mestres li
havien ensenyat que existien i se
les posà totes al seu maletí de visites.
Així, en anar a veure un pacient,
li feia un interrogatori molt estret so-

bre què li passava, els símptomes,
el dolor que sentia... per a fer veure que donava a la visita el màxim
de seriositat i, aleshores, ficava la
mà a la seva cartera i donava al
malalt la primera recepta que trobava tot dient: ‘si l’encerto, l’endevino’.
Ah! I la tradició també diu que
malalt que visitava, malalt que guaria.
Albert Vidal

MEDICINA NATURAL

La fibromiàlgia
a fibromiàlgia segons la Medicina tradicional és una patologia crònica caracteritzada per un dolor de llarga durada als
músculs i les articulacions de tot el
cos. Amb un dolor intens en algun
punt més concret: en la zona occipital i cervical, en la zona de les lumbars, genolls, colzes i glutis. La intensitat varia dia a dia i pot canviar
de lloc. En algunes persones el dolor interfereix en les tasques diàries i
quotidianes, fins el punt de no poder
realitzar-les, mentrestant en altres,
sols els hi suposa un malestar lleu.
Els trastorns més freqüents són:
insomni, cansament, rigidesa i sensació d’inflamació a les articulacions, estrenyiment o diarrea, sequedat de boca, acidesa d’estómac o
gasos. Com ja he comentat, el dolor
pot variar la seva intensitat, sobretot
al matí en aixecar-se, desprès d’estar hores sense moure’s. Els malalts de fibromiàlgia pateixen mal de
cap i més especialment en la articulació temporal-maxil·lar, vertigen
o sensació de mareig i hipersensibilitat a la llum i als sorolls. Tots
aquest símptomes poden desencadenar en una depressió a causa de
la falta de son, tensió i els diversos
dolors. El diagnòstic es basa en un
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examen clínic dels símptomes del pacient on es localitza els diferents
punts de dolor, ja que no hi ha cap
prova específica per a la identificació de la fibromiàlgia, a part de si
realitzem anàlisis o biòpsies musculars aquests sortiran normals.
Des de la medicina, encara no s’ha
trobat un tractament curatiu definitiu. L’actual es basa en tractament
farmacològic per millorar els símptomes mitjançant: antiinflamatoris,
relaxants musculars, antidepressius i ansiolítics. Des de el punt de
vista de la naturopatia, la fibromiàlgia
és una patologia psicosomàtica i amb
múltiples factors que influeixen en
ella. La persona que la pateix és una
persona que durant molt de temps
ha estat sotmesa a un nivell d’estrès
prolongat i mantingut per una situació o bé ha tingut un impacte emocional que ha fet que el seu cos físic
respongués d’aquesta manera.
L’objectiu de la medicina natural és
esbrinar la causa que ha desencadenat el dolor i quan va començar
per tal d’abordar la situació. La
naturopatia tracta a la persona com
un tot i no a la patologia en si, per
tant consta d’unes estratègies per
millorar la qualitat de vida de la persona i restablir la salut.
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Dins del tractament natural hi ha
un gran ventall de teràpies alternatives. En primer lloc la persona ha de
ser conscient que ha de millorar els
seus hàbits de vida i com pot ajudar-se ella mateixa. Ser perseverant en dur una bona alimentació,
rica en vegetals i fruita, peix, llegums, farines integrals, ous ecològics i eliminar de la dieta tota la proteïna que vingui de la carn, els làctics, sucres refinats o farines refinades. Fer exercici suau cada dia,
com pot ser anar a caminar 40 minuts, massatges relaxants a fi de
millorar la rigidesa de la musculatura, flors de Bach per ajudar-lo
emocionalment, sals de Shüssler per
equilibrar les necessitats cel·lulars
de l’organisme, beure 1’5 litres d’aigua per hidratar i millorar la sequedat de les mucoses i la pell, infusions per l’insomni (llúpol, passi-flora,
melissa). També, el fet de dormir bé
equilibra el sistema nerviós central
per tant millorarà el seu estat depressiu. Per baixar el nivell de dolor pot
seguir una teràpia amb acupuntura.
Consell de la secció: busca allò
que et motiva i desfés-te del bloqueig
emocional.
Montse Vall
Naturòpata
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MEMÒRIES DELS ANYS SENSE PRIMAVERA

Desencís
bans, l’ajut en l’economia de
les mestresses de casa dels
pobles es basava en cuidar
l’aviram per tal de poder vendre’l.
Un cop a la setmana passava pels
pobles “l’arramassador” a comprar
conills, gallines, pollastres i ous.
Els diners que se’n treia d’aquestes vendes es feien servir, en general, per a comprar roba i sabates
pels fills i, alguns cops, per la roba
de mudar que s’estrenava a la Festa Major i altres petiteses.

A

Abans, l’ajut en
l’economia de les
mestresses de casa dels
pobles es basava en
cuidar l’aviram per tal de
poder vendre’l
Quan arribava “lo Corcó”, que
era un home d’Alentorn, amb un
carro i gàbies per les bèsties, les
dones ja l’esperaven per ser les
primeres. Allà es formava una tertúlia on no faltaven les rialles que
provocava “lo Corcó” amb les picardies que dedicava a les parroquianes.
Un dia, entre les dones que feien

IN MEMORIAM
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cua n’hi havia una molt trista i nerviosa; era vídua i tenia dos
fills grans; un d’ells a la presó i un
altre en un camp de concentració.
Portava dos pollastres preciosos,
un a cada mà. Ben agafats per les
potes, amb plomes llargues i brillants i la cresta i les barballeres molt vermelles . De seguida
es veia que havien estat ben
peixats; eren dignes d’admiració i
totes les dones de la cua els elogiaven: “Xiqueta, que macos que se
t’han fet!”
I és clar que se li havien fet macos: cada dia de bon matí, la pobra
dona sortia a espigar i no tornava
a casa fins que no tenia un bon
sarró d’espigues per a donar-los.
Tot això ho feia perquè amb el
que trauria de vendre’s els pollastres podria enviar alguns diners als
seus fills i poguessin menjar una
miqueta millor i abrigar-se del fred i
la humitat. Encara que no era segur que els arribessin els diners, la
pobra dona estaria més tranquil·la si els podia enviar alguna
cosa.
Tot just li quedaven dues dones
al davant per poder vendre los pollastres quan s’apropà la majordoma del mossèn i es va quedar em-

badalida veient-los tan macos. Tot
d’una, els hi arrabassà d’una esgarrapada tot dient: “Mira, seran
pel mossèn! Per Nadal los matarem
i en farem un bon rostit”.

No fos cas que fessin
venir la guàrdia civil i et
pelessin el cap en
senyal que no eres afecte
al règim.

La pobra mare deixà anar un gemec que li va sortir de l’ànima, però
no va dir res: En aquells anys no
es podia. No fos cas que fessin
venir la guàrdia civil i et pelessin el
cap en senyal que no eres afecte al
règim.
No vull dir els noms de les protagonistes de la història però us puc
dir que jo era allí i ho vaig veure
amb aquests ulls que encara vessen llàgrimes recordant la pena
d’aquella mare, que va marxar amb
el cap cot, la boca closa i el cor ple
de ràbia com tots teníem llavors.

Pilar Porta

POESIA

Cel i terra
Només.
Un núvol fosc, només.

Serena, negra nit,
estels i estels!

La lluna nova,
remor de vent.

Només;
Fe d’errates

Res!

no-res, no-res, no-res.
En allò més gran; en el més petit;

Només, només.
El cant dels grills, només.

aquí i allà,
per tot;

A dalt del cel; allà i aquí,
saps, res!,

saps?, res!;
la immensitat
només...

l’immesurable,
arreu!
Només, només.
L’olor dels pins, només.

A la revista La Palanca de
juny (núm. 278) vam publicar
una errata en el poema Alquímia del nostre col-laborador
Francesc Porta. On apareix
la
paraula
presdigitador hauria d’haver constat
com a prestidigitador. Demanem disculpes per per l’errada.

Francesc Porta

RECORDS DE LA VELLA ARTESA

Excursió a la Font de la Trilla
orria l’any 1943 i jo anava a
“Las Escuelas Nacionales”.
Hi havia aules de nens i nenes, però no estàvem barrejats, segurament que tots barrejats hagués
estat un pecat.
Els mestres decidiren fer una excursió de dia de camp i van escollir
la Font de la Trilla, ubicada prop de
Baldomar. Es va aprofitar un dijous,
ja que en aquells temps es feia festa el dijous a la tarda i només es
perdia un matí d’escola. Així és, que
a les 9 del matí ja ens tens tots a
l’escola i d’allà varem marxar a peu,
cap a la font anunciada. Calculo
que hi havien uns 6 o 7 quilòmetres. Ja ens varen avisar que ens
portéssim cadascun el dinar, ja que
allà hi passaríem fins a mitja tarda.
Era un temps que hi havia poc menjar i a mi em van posar dos xusquets fets de farina d’ordi, bastant
petits. Pel camí...amb la gana, que
sempre era present, vaig comen-
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çar a mossegar un xusco i els companys em van imitar (amb el seu
menú) perque patien del mateix mal
que tots. Com que els xuscos eren
petits aviat va acabar tot a la panxa.
Vàrem arribar a la font i ens vam
posar a jugar a travessar el riu Boix
i beure aigua de la font, fresca i
bona. Com que ens cansarem i teníem gana vàrem encetar l’altre
xusquet i…ben aviat es va acabar,
però la gana va continuar.
Al migdia els tres mestres varen
fer foc i cogueren carn: costelles de
corder. Nosaltres, en sentir una olor
de carn a la que no estàvem acostumats, ens posàrem en cercle mirant com menjaven. Era tot un espectable que suposo que no els va
fer massa gràcia, però va ésser
així. Me’n recordo que van convidar a uns nens que vivien a Artesa
que es deien Loreto i Basilio, que
encara portaven més gana que no-

saltres. No recordo si algun nen del
cercle, rostava els ossos que anaven llençant els mestres.
Jugant i passant per un pontet
fet amb un tauló de fusta, va caure
un nen al riu, i com que hi havia
poca aigua, només es va mullar tot.
Feia un dia esplèndid i ben aviat se
li va assecar la roba. Només va
esser la anècdota del dia (a banda
del dinar dels mestres).
Després de veure dinar als mestres ens vàrem posar una estona
al riu Boix, que era allà mateix i a
mitja tarda els mestres varen passar llista, i en veure que no hi faltava ningú, vàrem marxar cap a casa
a peu, cansats, però contents d’haver passat un dia ben diferent dels
altres.
El dia següent, el Sr. Mestre ens
va manar fer una redacció de la sortida d’un dia de camp.
Josep Nogués i Sirvan
la
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ESPORTS

Primera edició del Torneig de Veterans
l passat dia 6 de setembre va
tenir lloc a les magnífiques
instal·lacions municipals del
camp de futbol d’Artesa de
Segre la 1a. Edició d’aquest torneig
adreçat a jugadors de més de 35 anys.
Aquest esdeveniment va ser organitzat pel CE Artesa de Segre i van
haver-hi partits de futbol, sense interrupció (només amb descans per dinar)
des de les 9 hores del matí fins a les
19 hores de la tarda.
Al torneig s’hi van inscriure 7
equips (Veterans del CF Balaguer,
veterans de l’Oliana, veterans del
Vva. Aguda/Ponts, veterans del Coll
de Nargó, veterans de la Penya Barça
d’Artesa i dos equips més formats pels
veterans del CE Artesa de Segre.
Remarcar que durant la celebració d’aquest torneig vam tenir la presència dels veterans del CF Balaguer
integrat majoritàriament per jugadors
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que van guanyar la final
de Copa Catalunya de
l’any 2001 en guanyar al
potent equip del FC
Barcelona -amb el
Jaume Campabadal
“Campa” entre ells- als
qui es va entregar un
obsequi
recordant
aquesta important victòria.
Des del CE Artesa de Segre creiem que va ser un èxit, ja que per ser
la primera edició del torneig van ser
entre 150 i 200 les persones (entre
jugadors participants, acompanyants,
familiars, etc...) que van poder gaudir de les instal·lacions esportives
(terreny de gespa artificial, vestidors,
piscines, etc) durant la celebració del
torneig. També, entre 80 i 90 d’aquestes persones es van quedar a dinar
a la nostra població, omplint dos res-

taurants i fent que també aquests establiments es beneficiessin de la celebració d’aquest torneig.
Des del CE Artesa de Segre volem donar gràcies als equips i jugadors participants, així com als patrocinadors del torneig, l’Excm. Ajuntament d’Artesa de Segre, Cal Rellotger, Frankfurt Balmes i Pub Jack’s.
L’any vinent esperem tornar-hi.
CE Artesa de Segre

El CENG inicia la seva temporada
l CENG Artesa de Segre va
iniciar el passat mes de setembre una nova temporada
amb més ganes que mai,
introduint petits canvis i aportacions
per tal de continuar millorant en la
seva tasca d’educar a través del bàsquet, però sense oblidar que, a part
de valors, cal que hi hagi diversió.
Així doncs, una de les primeres novetats del club ha estat començar
aquesta nova temporada amb un
stage de cap de setmana, on s’ha
volgut fomentar el sentiment de club
i potenciar les dinàmiques de funcionament global que es volen estandarditzar aquets nou curs.
Aquesta estada va tenir lloc els
passats 6 i 7 de setembre a la casa
de colònies d’Oliola, amb la participació de més de 80 jugadors i jugadores. Tanmateix, totes les activitats
van estar organitzades i dirigides per
10 entrenadors i entrenadores del
CENG juntament amb el director tècnic del club.
A més a més, tots ells van poder
gaudir de la presència de Borja
Comenge (entrenador assistent ACB

E

a l’Akasvayu Girona,
entrenador principal
al FC Barcelona B i al
Bruixa d’Or Manresa
d’ACB), el qual va
portar a terme una
sèrie d’entrenaments
específics per a cada
una de les diferents
categories, així com
una xerrada formativa
per a tots els entrenadors i entrenadores
del club.
L’stage també va comptar amb la
participació de David Jorba (psicòleg
de formació, coach i formador a La
Masia del FC Barcelona), el qual no
només va parlar de la importància de
les actituds en el món de l’esport amb
els nostres jugadors i entrenadors,
sinó que també ho va fer amb els
pares, ja que cal recordar que el bàsquet és un esport d’equip i tots n’hi
formem part.
D’aquesta manera el CENG va donar inici a la nova temporada amb un
gran cap de setmana, on jugadors,
entrenadors i pares van poder com-

partir un mateix sentiment, generant
els llaços necessaris per a fer del
CENG una gran família del bàsquet.
Finalment, el club vol deixar palesa la importància de la formació de
la seva gent i, per aquest motiu, tots
els entrenadors i entrenadores ja
compten amb els seus respectius títols per a poder entrenar, atorgant
així rigor i serietat a la feina feta. Des
del CENG aposten amb força per
aquest criteri amb el ferm objectiu de
seguir millorant.
Neus Bertola
CENG Artesa de Segre
la
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ESPORTS

Travessa del Pirineu amb pel vessant Nord 2014 (II)
ompletant l’article publicat
en l’anterior revista (número 380, pàgina 36) afegim
una informació indispensable per
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a la comprensió del mateix.
Es tracta d’una taula resum de
les etapes de la travessa BTT pel
vessant nord del Pirineu, ports de

muntanya assolits, distància recorreguda en quilòmetres i desnivell en
pujada acumulat.
Joan Roca

PARTITS POLÍTICS

No ve ni de 5 ni de 55!
ola a tothom!
Esperem que hagueu gaudit de la Festa Major d’enguany, nosaltres ho hem fet. Malgrat
que hi ha molta gent que no troba
mai res bé i critica la Festa Major per
norma, la nostra opinió d’enguany és
que, dins dels límits econòmics que
el Consistori aplica, ha estat força bé.
Analitzem-ho una mica. Hem tingut sardanes i concert de tarda els
divendres, dissabte i diumenge. Hem
gaudit d’espectacles infantils de divendres a diumenge. A part, el dijous
els nostres infants van tenir la traca i
festa de l’escuma. Havaneres dimecres a la nit, sopar de germanor,
correfocs, l’espectacle de qualitat,
musica per tots els gustos i moltes
altres activitats paral·leles i esdeveniments que ens deixem. De veritat
es pot titllar aquesta Festa Major de
pobra?
Inclús es va organitzar una mini
sessió DJ al recinte de les piscines
perquè havia queixes que una franja
d’edat no tenia activitats. Quin va ser
el resultat? No hi va anar quasi ningú.
El que vàrem poder ratificar és que
l’acústica del Cubtural és desastrosa, després del dineral que s’hi ha
invertit. S’ha de mirar de solucionar,
perque les actuacions de música per-

H

den molta qualitat per aquest motiu.
Ja sabem que amb aquests comentaris ens guanyarem alguna critica, però algú ho havia de dir.
També n’hi haurà que diran que
nosaltres també estem sempre buscant en els darrers anys les “cinc
potes al gat”, i això és totalment cert.
Però s’ha de fer, perquè a nivell de
gestió municipal, a part de la veu de
l’oposició de CiU algun cop, som
l’única veu crítica que treballa de forma constructiva. Tanmateix a la crítica, sempre que podem, intentem oferir una idea per solucionar el problema que exposem.
Canviant radicalment de tema, en
l’últim Ple Municipal d’aquest mes (al
setembre no en van fer, que tenien
el jefe de vacances) es va aprovar
un reconeixement de crèdit per valor
d’uns 325.000 euros (ja no els ve ni
de 5 ni de 55 milions de les antigues
pessetes). Aquest import és per actualitzar el pagament de factures corrents endarrerides que tenien a l’últim calaix del departament de comptabilitat i que per un descuit no ho
han pensat a incloure dins del pressupost d’enguany. Ja no insistirem,
perquè ho hem dit altres vegades,
però si que persistirem per a què es
facin les coses bé a l’hora de fer els

pressupostos del proper any de forma
més acurada. També des d’aquest article volem instar als nostres governants municipals a explicar d’una manera més precisa com es poden quedar penjades aquestes quantitats de
diners entre un any i l’altre i d’on prové realment aquest greu desajust. En
el Ple es va comentar com a exemple, el desajust al disparar-se el cost
de la Festa Major, però creiem que
això és la punta de l’iceberg.
És tan senzill com explicar que
també s’ha disparat el preu de la llum,
que s’han hagut de pagar sancions per
errors administratius que no estaven
previstos i, definitivament, desglossar
una mica tota aquesta despesa i explicar-la perque tothom n’estigui al
corrent, d’això se’n diu transparència. I no val donar la culpa als altres,
porten massa anys amb la mateixa excusa, potser caldrà auditar la gestió.
En fi, esperem que algú mediti les
nostres paraules i, entre tots, puguem
treure alguna cosa positiva de tot plegat. Fins la pròxima.

Junta Local d’Artesa de Segre

El blog del PSC-PM
l passat 18 de setembre
l’Agrupació local del PSC va
rebre la vista d’Òscar Ordeig,
diputat per Lleida al Parlament de Catalunya.
El debat es va desenvolupar a nivell tant de política municipal, autonòmica, general com europea.
La mala gestió d’ERC manté
Artesa en l’anonimat. Quin percentatge de visitants del Túmul megalític de Seró han fet alguna altra despesa al municipi? Com és que sabent
des del 2007 (any en que es van descobrir les restes) no s’ha creat una
oferta turística real des de l’Ajuntament? Ja han passat 6 anys! Quants
en necessiten?! Perquè es deixen
perdre oportunitats com aquesta?!

E

Algú ha vist en algun lloc un mapa
municipal (digital o en paper) per
entregar als visitants actualitzat i amb
tota l’oferta turística i gastronòmica??? Al de la web de l’Ajuntament
no hi apareix ni el Cubtural!
En relació a la política autonòmica i general, un dels temes que més
ens preocupen són les fortes retallades que hi ha hagut en sanitat i ensenyament, els pilars principals de
l’estat del benestar. Si parlem de la
gran quantitat de pensionistes que hi
ha actualment, al 2015 cobraran 1 o
2 euros més que al 2014. Amb l’augment de preus, tarifes i impostos que
implanta el govern del PP, com ha
de viure la gent gran? I de què?
La trobada va acabar amb la pre-

sa d’un únic acord: tots els membres
de l’Agrupació Local d’Artesa de
Segre estan a favor de la consulta
pel 9N, sempre que sigui legal i acordada amb tots els partits a favor
d’aquesta, sense deixar ningú al
marge.

Agrupació Local d’Artesa de Segre
la
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FA 25 ANYS

Octubre de 1989
o us sabria destacar cap
aspecte de la revista
d’aquest mes. Hi trobem temes molt diversos i de cert interès,
en funció del contingut.
PORTADA. Tot i la foto d’aquestes obres, que situem al carrer
Marcel·lí Farré, en cap secció de la
revista se’n fa esment. A destacar,
la nota de color en la tipografia.
EDITORIAL. Porta per títol La
gent anònima i fa referència als
militants de base dels partits polítics, gent que passa desapercebuda però que, de forma altruista,
desenvolupa importants tasques de
suport al marge dels focus
mediàtics que fixen l’atenció en els
“assalariats de la política”.
TRADICIONS. La tradició de la
Castanyada a Catalunya, signat per
Anna Areny i Porta, ens recorda fets
relacionats amb aquesta diada.
Sembla que tant allò que s’explica
com les imatges dels gravats que
ho acompanyen poden tenir Joan
Amades com a font, tot i que no
s’explicita enlloc.
SANITAT. Encara belluga el tema
sanitari amb l’article Artesa ha perdut el CAP. Basant-se en una notícia del diari Segre d’aquell 8 d’octubre, la redacció de la revista es
mostra molt crítica amb el compromís del responsable territorial de
Sanitat i de l’alcalde d’Artesa sobre la possibilitat de tenir un CAP.
La Palanca afirma que “Artesa una
vegada més s’ha quedat fora. Ha
perdut el CAP, suposant que alguna vegada l’hagi tingut”. Afortunadament, el temps fa que les coses
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canviïn i avui Artesa gaudeix d’aquest servei.
En la mateixa pàgina
s’informa que la Guàrdia
Civil ha hagut d’abandonar
la caserna d’Artesa pel
seu estat inhabitable.
Mentrestant, es traslladen
a l’edifici de l’antiga Acadèmia Balmes.
ELECCIONS 89. La
secció es refereix a les
eleccions a Corts Generals d’aquell any. En primer lloc, se’ns presenta
una taula amb els resultats
a tots els municipis de la
Noguera pel que fa al Congrés, per partits i amb dades comparatives de
1986. Una altra taula ens
ofereix els resultats al municipi d’Artesa, per taules
i partits. En aquella època
hi havia 2 taules a Artesa,
una a Alentorn, una a Baldomar i
una a Tudela. Resultats dels partits més votats: CiU, 757 vots; PSC,
302; PP, 264 i ERC, 243. Del Senat només es donen dades dels
candidats d’Artesa i, curiosament,
Cardona va obtenir menys vots que
el seu partit (CiU), mentre que Ferré
va obtenir-ne més que el seu
(ERC).
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
escriu aquest mes sobre L’il·lustrat
metge de Carles III, Josep Alsinet,
fill de Vilanova de Meià, on ens explica els mèrits que van portar
aquest personatge a ser metge de

cambra del rei (1759-1788). Entre
altres coses, va trobar la forma de
treure el sabor amargant de la quinina i va escriure diverses publicacions mèdiques. En una segona
part, Sánchez ens ofereix un recull
de metges de les nostres contrades dels segles XVIII i XIX.
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot en presenta una
tria de llibres de diferents gèneres,
però tots en anglès.
OPINIÓ. L’objecció de consciència és un extens article que ocupa
gairebé tres pàgines. Signat pel
Col·lectiu d’Objectors d’Artesa, ens
dóna detalls històrics sobre l’obli-
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gatorietat del servei militar i dades
econòmiques comparatives amb
altres activitats com l’educació. Les
llargues reflexions sobre el tema
acaben amb la prestació social
substitutòria i la insubmissió.
NATURA. La naturalesa és un
breu article signat per Gemma Solé
en què exposa els seus sentiments
sobre el respecte a la natura.
NOTÍCIES DE PREMSA. La revista ens presenta diferents notícies del darrer mes, principalment de
les comarques de ponent. Destaco
l’aparició del primer diari lleidatà en
català, el Diari de Lleida (15-091989).
LA CREU ROJA D’ARTESA.
Aquesta entitat agraeix la collaboració amb la tómbola de la Festa Major (516.000 ptes. de recaptació) i fa públics els premis
d’aquesta. L’article ve acompanyat
de tres fotos amb jovenalla com a
protagonistes, les quals reproduïm
(a veure si sabeu qui és qui?). L’article acaba anunciant bones notícies ben aviat.
TREBALL. La redacció publica
Els 10 oficis més demanats davant
la incidència social de les professions liberals. Són aquests:
dissenyador per ordinador, picapedrer, ebenista, paleta, analista de
sistemes informàtics, pastisser, serraller, monitor esportiu, tècnic en
fred industrial i tècnic electricista.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Dues pàgines senceres ocupa la secció i una ja és per les bases de convocatòria de subvencions per a rehabilitació de façanes.
A més, hi trobem la recepció definitiva d’un total de cinc obres i els

anuncis de contractació del
servei de bàscula municipal i
de l’edició del llibre sobre la
història d’Artesa (1000 exemplars per 4,1 milions de ptes.
a la baixa).
TORN DE RÈPLICA. Maria
Rosa Aldavó signa com a regidora del PP a l’Ajuntament
l’article Per al·lusions. Explica
el sentit del seu decisiu vot, la
conseqüència del qual fou
l’aprovació d’edificar la residència per a la gent gran a l’indret on el jovent havia construït temps enrere l’anomenada “pista mirador”. El parer de
la revista era en sentit contrari i d’aquí vénen les al·lusions.
NOTA INFORMATIVA.
L’Ajuntament d’Artesa informa
de forma resumida sobre les
condicions de la contractació
del servei de recollida d’escombraries, que aniria a càrrec de Benito Novau Gual.
HUMOR. Aquest mes només apareix un dels mítics
personatges Quimet i Cosme,
però la veritat és no he sabut
mai qui és qui. Ens presenta
un Diccionari polític, que conté una trentena de paraules d’argot polític i la seua “definició”. Per
exemple: constitució (“Llei de lleis.
Feta la llei, feta la trampa”), elector
(“Persona bona, que es pren la
molèstia d’anar a votar”), urna (“Estri en forma de caixa de morts on hi
ha el nom de quatre vius”)...
IMATGES D’AHIR. Ocupant tota
la contraportada, La Societat Coral
“La Dàlia Blanca” (El Coro) és un
article extret de l’Àlbum de la Vella

Artesa, fet per l’Associació de Jubilats. La imatge, de molt mala qualitat, és de la façana de l’edifici, però
no se n’especifica l’any. Pel que fa
al text, s’explica els orígens de l’edifici, acabat el 1904, i les primeres
activitats que s’hi van fer a més del
cant: col·legi pels fils de socis, secció dramàtica, representacions de
tot tipus, carnavals i actes culturals.
Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de setembre
Ple extraordinari (22 de setembre
de 2014)
Absències: Jordi París i Peralba
(ERC)
S’aprova, per unanimitat, la moció
de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Aprovacions fetes durant el mes
de setembre
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 101.205,45 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:

- Per obrir una rasa d’aproximadament 33 metres de llarg per 0,40
metres d’ample i 1,00 metre de profunditat, per a la instal·lació d’una
canonada de gas per subministrar
gas natural canalitzat a nous clients
al carrer Bisbe Bernaus, 12
d’Artesa de Segre.
- Per procedir a l’obertura d’una
escomesa en vorera per a poder
subministrar gas natural canalitzat
a l’immoble situat al carrer Sant
Joan, 10 d’Artesa de Segre.
- Per la construcció d’una piscina
a la finca situada al carrer Sant
Ponç s/n Masia Cal Damaso, situada en sòl no urbanitzable, de
Vall·llebrera.
- Per procedir a l’obertura d’una escomesa en vorera per a poder subministrar gas natural canalitzat a
l’immoble situat
al carrer Ramon
Llull, 12 d’Artesa
de Segre.
- Per procedir a
l’obertura d’una
escomesa en
vorera per a poder subministrar
gas natural canalitzat a l’immoble situat al car-

rer Ramon Llull, 6 d’Artesa de
Segre.
- Per reformar bany de l’habitatge situat al carrer Església, n.8
d’Artesa de Segre.
- Per la col·locació de tanca amb
cadenes, de la parcel·la 56 del polígon 13, amb referència cadastral
25041A013000560000RD d’Alentorn.
- Pròrroga per la finalització de les
obres de repassar teulada i canviar canals, de la nau situada en el
carrer Únic, s/n de la Colònia la
Fàbrica.
S’aproven les següents autoritzacions de connexió a la xarxa d’aigua:
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable al baixos de l’edifici situat al carrer Bisbe Bernaus,
8 d’Artesa de Segre.
Informes d’alcaldia:
- S’acorda concedir dos trofeus i
ajut econòmic de 250,00 euros al
Club de Tir Antona en motiu de la
celebració del campionat de Tir al
Plat de la Festa Major.
- El dia 19 d’octubre els comerços
d’Artesa faran la Jornada de Comerç al Carrer.
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 19 de novembre
Artesa de Segre: dimecres 19 de novembre (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

BBC*

J.Galceran

A l’església d’Artesa

Nen: Mama, mama, de gran vull ser com el mossèn!
Mare: Vols ser capellà?
Nen: Nooooo! Ciclista!

El dia 21 d’octubre el Xavier Bertran va celebrar el seu aniversari. Moltes Felicitats!
De part dels teus fills i la teva dona.

la
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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)

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

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

VIDA SOCIAL

Trobada dels 40 anys

Els recents "quarentons" d'Artesa van trobar-se el passat 11 d'octubre per celebrar la seva festa. A la tarda, els
més atrevits van fer un taller de gin-tònics i una visita a l'Espai Transmissor del Túmul de Seró. I a la nit va ser
l'hora del sopar, al Bar Sícoris, i la posterior tertúlia, que es va allargar fins la matinada.

la
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IMATGES D’AHIR

La Fira de la Perdiu. 1973

questa fotografia correspon
a la Fira de la Perdiu de
Vilanova de Meià. Hi ha un
gran ventall de fotos de la gentada
pels carrers, de l’exposició de perdius, del lliurament de trofeus per
les autoritats, però aquest any
n’hem escollit una, si més no, original.
El Pirineu a banda i banda de la
frontera, tenia tradicions millenàries i potser val la pena de recordar-ne algunes: concursos de
gossos d’atura, fires de bestiar, la
transhumància, la promoció de races autòctones de bestiar de pota
rodona, competicions d’aixecament
o arrossegament de pesos, aplecs
a les ermites, trobades d’acordio-

A
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nistes (antigament es reunien a les
masies per a cantar i fer música), i
la que avui ens ocupa, que li direm
“l’anellaire”.
Aquest personatge anava per
festes majors, aplecs i fires i muntava la seva paradeta. Devia considerar Vilanova com a Prepirineu i
va acudir-hi uns quants anys. Després va desaparèixer. Cobrava un
tant per tirada i la gent feia rodar
l’anella, que havia de caure sobre
els objectes de la taula. Si no queia del tot, el client apostant no podia emportar-se l’objecte.
Les tres cases que apareixen a
la foto són: Cal Bep Ferrer o La
Ferreria, Cal Sastre, la del mig i la
de darrera, Ca la Rafela Monge.

Dels nois de la foto sols n’hem
reconegut els quatre del mig i els
dos de la punta: el de perfil del mig
que somriu era Julio Garcia; el de
la camiseta blanca és el Manolo
Blanco (fill de Guàrdia Civil); el que
somriu -qui va ser l’informador- era
el Francesc Cardona; el següent,
més baix, el Josep Miquel (Esteve).
Els dos últims, el de la ma a la cara,
el Lluis Novau de Gàrzola i el darrer, el Josep Cardona.
La gràcia potser està en copsar
l’instant en que la major part de
mirades estan pendents d’on caurà l’anella.
Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per:
Jaume Gaset Samarà

LA FOTO

El diumenge 7 de setembre, tingué lloc a la plaça de l’Ajuntament un concert de Gospel a càrrec dels
membres de l’Església Evangèlica d’Artesa de Segre. FOTO: Bartomeu Jové

