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Actes

que sabem que es faran
Tot el mes

Exposicions de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot. Veure pàg. 37

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS:
DIA 21: Adrià Mateo i Manuel, ¿ll de
Xavier i de Montserrat
DIA 28: Nahuel Pinen i Rosa, ¿ll de
Sandra i de Silvio A.
DEFUNCIONS:
DIA 1: Adelina Carlí i Colom (79 anys),
natural d’Alòs de Balaguer
DIA 8: Teresa Santesmases i Oliva
(91 anys), natural d’Artesa de
Segre
DIA 18: Montserrat Brescó i Marsà
(87 anys), natural d’Artesa de
Segre

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS:

DIA 11: Assumpció Codina i Novau (96
anys), natural de V. de Meià
DIA 18: Vicent Sarri i Huguet (92 anys),
natural de Vilanova de Meià

FONTS: Registre Civil
d’Artesa de Segre,
Arxiprestat d’Artesa de
Segre i AMuQtameQts
de Foradada i de
VilaQova de Meià.

1 de maig:
A Artesa de Segre, Cursa de Muntanya “lo
Meló”. Sortida del C/ Sitges. 9 h, caminadors; 9:30 h, corredors.

2 i 3 de maig:
A Vilanova de Meià, Festes de Santes
Creus (veure pàg. 15)

8 de maig:

mació: Josep M. (678 96 19 16) i Óscar
(689 30 67 59)

16 de maig:
- A Tòrrec, Aplec del Roser
- Al Casal de la Gent Gran d’Artesa, Festa
Anual d’Aniversari dels Jubilats
- A les 22 h, a l’Espai Transmissor de
Seró, portes obertes - Nit dels museus

Del 18 al 24 de maig:
A Foradada, Setmana Cultural i Festa de
Sant Urbà

Aplec de Sant Mamet

9 i 10 de maig:
A l’església de l’Assumpció d’Artesa,
Primeres Comunions

23 de maig:
Celebració del 40è aniversari de l’AEiG
Mare de Déu del Pla
a del conte

30 i 31 de maig:

10 de maig:
A Alòs de Balaguer, 3a Trobada de Motos
Clàssiques de Camp. Inscripcions i infor-

Al pavelló, Festa del bàsquet. Organitza:
CENG

Nota de la redacció:
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els naixements
i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i
Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte quan les persones
interessades ens facin saber de manera explícita que no ho volen.

temps

març

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

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
A) OBSERVATORI DE LA PLAÇA DE
L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 11,3°
Temperatura màxima: 27° (dia 30)
Temperatura mínima: -3º (dia 15)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 6 mm (dia 22)
Total precipitacions: 14 mm

4I

B) OBSERVATORI DE BALDOMAR

Temperatura mitjana: 9,7°
Temperatura màxima: 26,3° (dia 30)
Temperatura mínima: -5,3º (dia 15)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 6,2 mm (dia 22)
Total precipitacions: 13,7 mm

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana: 10,2°

Temperatura màxima: 27,5° (dia 31)
Temperatura mínima: -2,4° (dia 15)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 8,6 mm (dia 24)
Total precipitacions: 21,3 mm

MUNICIPI DE FORADADA
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 7 mm (dia 22)
Total precipitacions: 17 mm
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Tots som Pitalegòrics
Si bé hi ha mesos en què ens resulta una mica difícil trobar temes propers per tractar en l’editorial, aquesta
vegada no és el cas. Podríem parlar,
per exemple, de la revifalla que sembla
experimentar la tradició de les Caramelles. També el tema de les eleccions
municipals és prou escaient, sobre el
qual caldria reÀexionar respecte al fet
de les anomenades llistes “fantasma”,
que els gran partits d’obediència espanyola, principalment, presenten a
tots els municipis petits on hi ha llistes
obertes, com Alòs, Foradada i Oliola. El
cas de la llista del PP de Vilanova de
Meià, però, ja és de pel·lícula de ciència ¿cció.
No obstant, el que ha despertat en
gran manera el nostre interès és el fenomen social que aquesta primavera
s’està produint al voltant de l’Institut
Els Planells, més concretament entorn
d’aquest grup de nom tan original, els
Pitalegòrics, que han passat de ser uns
simples alumnes de 4t d’ESO que estudien Tecnologia (entre altres matèries,
és clar) a uns personatges mediàtics
que han aparegut a gairebé tots els
mitjans de comunicació, petits i grans.
Han aparegut a TV3, a TVE-Catalunya,
a Catalunya Ràdio...
La seva gran aventura comença el
21 de febrer amb la participació en la
fase provincial de la First Lego League.
Amb l’institut d’Almenar accedeixen a
la fase estatal, celebrada a Tenerife el
22 de març. Allà queden entre els pri-

mers i aconsegueixen el premi al millor
treball en equip, fet que els porta a participar, la primera setmana de maig, a
Sud-àfrica en la fase internacional de
la categoria. Sort!
Tot això no es fruit de la casualitat,
com ho demostra el fet que els alumnes de 4t d’ESO del curs passat ja van
arribar a la fase estatal, celebrada a
Barcelona. Per tant, dues coses a valorar: el potencial del nostre jovent i la
professionalitat de l’equip docent de
l’institut. Al marge de l’huracà mediàtic
que s’ha format en poques setmanes
al voltant dels Pitalegòrics, destaquem
per damunt de tot el fenomen social
que s’ha produït en la nostra modesta
i tranquil·la societat rural. Bona part de
la gent dels municipis que tenen com
a institut assignat Els Planells d’Artesa s’ha bolcat de ple en ajudar aquest
grup a complir el somni de viatjar a
Sud-àfrica. Estem parlant d’Alòs, Artesa, Cubells, Foradada i Vilanova. Ens
consta que diverses institucions, sobretot els ajuntaments, i empreses privades s’han abocat en ajudar-los, tant
en el primer viatge a Tenerife com en
aquest, molt més costós.
Per si no n’hi havia prou, diferents
entitats han organitzat activitats per a
recollir diners, diversos particulars també hi han col·laborat i les guardioles
repartides per diferents indrets es van
omplint amb petites aportacions individuals de molta gent. I és que avui, ara i
aquí... tots som Pitalegòrics!

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: 7 de maig

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

I5

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
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Qoticiari

Les caramelles van recuperar l’esplendor i el públic que l’any passat els va prendre la pluja. A la dreta, segona edició
de la ¿ra pagesa dalt i aplec de dilluns de 3asqua a Alentorn bai[ | fotos: Marta Serret, Ajuntament d’Artesa, Eva Maza

La primavera es deixa notar per Setmana
Santa i ajuda a lluir tots els actes programats
es tradicions de Setmana Santa van comptar aquest any amb
la complicitat de la meteorologia.
El bon temps es va imposar des
de l’arrencada del cap de setmana,
amb la inauguració de la segona Fira Pagesa dissabte al migdia, ¿ns al
tancament de les festes, el dilluns de
Pasqua. La ¿ra va fer valer el balanç

L

positiu que l’any passat en van fer
els participants, i va tornar a omplir
el centre històric d’Artesa amb parades d’artesania i mostres de tradicions pageses.
En el marc de la ¿ra també va
tenir lloc un concert d’acordionistes del dissabte a la tarda, al carrer
Bisbe Bernaus. L’endemà, les ca-

ramelles van ser compensades pel
mal temps de l’any passat i el dia
de Pasqua es va despertar radiant,
fet que va recuperar la presència de
públic a la plaça, com va destacar i
agrair el mateix president de l’entitat
al seu parlament. El calendari festiu
es va tancar amb els dinars i aplecs
de la Mona el dilluns de Pasqua.

I7

Qoticiari
Artesa es bolca en ajudar els Pitalegòrics a
continuar fent història, ara a Sud-àfrica

L’equip de l’,nstitut (ls 3lanells va quedar q a 7eneriIe | foto: Institut Els Planells

omerços i altres empreses i
entitats artesenques, així com
tota la ciutadania en general, s’han

C

*
8I

bolcat els darrers mesos per donar
resposta a la petició de suport econòmic feta per l’equip dels Pitalegòrics,

que representa l’Institut Els Planells
al concurs First Lego League i que ja
ha superat la fase espanyola i s’ha
classi¿cat per la internacional, que
es disputarà a Sud-àfrica (vegeu pàgina següent).
Des que es va conèixer la classi¿cació ¿ns als darrers dies abans
de marxar s’han succeït els actes
per recaptar fons, que han anat des
de dedicar la recaptació de la caixa
¿ns a acollir presentacions del seu
projecte per part dels mateixos participants, amb l’objectiu de donar-lo a
conèixer i motivar donacions de particulars. A més a més, la gesta dels
alumnes artesencs els ha portat per
nombrosos platons televisius, pàgines de diari i estudis de ràdio.

Aclariment de la lectura dels comptadors d’aigua
Arran de les consultes sorgides per la informació publicada a l’anterior número de LA
PALANCA, l’empresa Sorea fa saber:
- La lectura del comptador es pot facilitar al
telèfon gratuït 900 816 101, al web www.sorea.cat o omplint i dipositant al punt d’atenció
al client de l’Ajuntament la targeta de lectura
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Qoticiari
Gràcies per fer-ho possible
l dia 22 de març la cita era a Santa Cruz de Tenerife, a la gran ¿nal espanyola del concurs de robòtica First Lego League (FLL). El nostre
equip, els Pitalegòrics, format per 14
nois i noies alumnes de 4t d’ESO i
cinc professors de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre, hi arribava
per participar-hi, juntament amb 37
equips més, amarat del suport de
tots aquells que havien fet possible
aquest repte, amb un sentit clar i profund de la feina feta, tant en el disseny i la programació del robot, com
en l’elaboració del projecte cientí¿c,
i essent partícips dels valors de la
FLL (descobriment, coopertició, inclusió, integració, respecte i treball
en equip).
Llargues hores de treball, concentració i nervis, i amb algunes estones
per al merescut descans, van culminar amb l’alegria d’obtenir el cinquè
premi (Premi al treball en Equip) que
ens reconeix per a poder participar

E

en el torneig internacional Open African Championship, que se celebrarà
a Johannesburg (Sud-àfrica) del 5 al
7 de maig de 2015.
Amb la senyera a la mà, per recordar-nos que formem part d’una petita

L’equip dels pitalegòrics, en una de
les aparicions televisives

subcomarca de la Noguera que valora, acull i estima el seu institut i que
el seu teixit institucional, empresarial
i social li ha estès els braços.
Molt il·lusionats, emprenem el
camí cap a un nou repte, com no podia ser d’altra manera, i us convidem

a seguir caminant amb nosaltres.
Gràcies per fer-ho possible: ajuntaments d’Artesa, Alòs, Cubells, Foradada i Vilanova de Meià, Diputació
de Lleida, AMPA Institut Els planells,
Institut Els Planells (Departament
d’Ensenyament),
Electrodomèstics Cal Rellotger, Tashia S.L., Pub
Jack’s, Antiguitats Sant Jordi, Olis
J. Macià S.L, Segrevest S. L., Tallers Sellart, Graves i Arenes Roca,
Mobles Ros, Farré Oil S.L., L’Essència, Ramon Sala, Moles Auto II SLU,
Mobles Llobet, Assessoria Gardela,
Medieval Cercós, Fisart, La Caixa,
BBVA, Banc de Sabadell, anònims,
guardioles. Farmàcia Rosa Cinca
(Guissona), Rotecna S.A. (Agramunt), Autocars Agramunt, Gestoria
Cudós (Balaguer), Natural Òptics
(Balaguer).
Ingressos: 13.662 euros
Despeses: 10.777,23 euros
Romanent: 2.884,77 euros
El romanent s’utilitzarà per a pagar les despeses del viatge a Johannesburg. | Ramona Solé, directora
Institut Els Planells

I9

Qoticiari
El jutge ha tornat a reclamar hissar
la bandera espanyola a l’Ajuntament
’Ajuntament d’Artesa va rebre
un nou requeriment, amb amenaça d’interposar un recurs contenciós, perquè no hissava la bandera
espanyola a la façana de l’edi¿ci.
L’alcalde, Mingo Sabanés, ha ex-

L

plicat que tot i que la informació ha
aparegut en mitjans de comunicació
aquest mes de març, es tracta d’un
tema en principi resolt, ja que el citat
requeriment i amenaça de contenciós són del primer trimestre de l’any

passat. L’Ajuntament, a través del
seu advocat, va interposar recurs i
no hi ha hagut nous requeriments.
“Vam treure les banderes per
Reis i, donada la proximitat del Carnaval, no les vam tornar a posar. La
Guàrdia Civil ho va veure, i ho va denunciar“, ha dit l’alcalde. “Enguany,
les vam treure un moment i les vam
posar de seguida“, ha afegit.

Recital de piano a l’EMMA

Accident d’un camió de porcs

l pianista i compositor local Bernat Giribet va oferir
un recital de piano el 27 de març a l’Escola Municipal de Música. Va interpretar obres de Bach, Chopin,
Schubert, Granados i peces pròpies. | foto: Dolors Bella

n camió amb un centenar de porcs vius va bolcar a la
rotonda que passa per sota de la variant el dilluns de
Pasqua. El xofer va resultar il.lès i la majoria de porcs van
ser rescatats. L’accés va quedar tallat durant unes hores.

E

TALLERS

VILELLA

U

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I abril 2015 I Núm. 387
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La trobada va servir per presentar l’e[posició La 1it a nivell de tot &atalunya | foto: Ajuntament d’Artesa, Biblioteca d’Artesa

Artesa reuneix biblioteques de tot Lleida
a Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot va acollir el dia 8 d’abril
una trobada de les Biblioteques
Públiques de Lleida amb motiu del
segon aniversari de la inauguració
d’aquest equipament.
Hi van assistir una trentena de
responsables de les diferents biblioteques de la província, que van fer
una visita a l’equipament i van posar

L

en comú els diferents objectius i reptes de les biblioteques públiques de
la demarcació. L’alcalde, Mingo Sabanés, va donar la benvinguda als
professionals.
Un dels actes centrals de la trobada va ser la presentació de l’exposició “La nit”, a càrrec de les responsables de la Biblioteca Municipal de
Lliçà de Vall. Es tracta d’una exposi-

ció cedida per la Central de Biblioteques de Lleida i produïda pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. A
la tarda, les mateixes bibliotecàries
van organitzar un taller per a pares
i ¿lls centrat en el tema, taller que
va convertir temporalment part de la
biblioteca en sis habitacions per dormir. La mostra es podrà visitar ¿ns al
24 d’abril.

La presentació i el primer servei | foto: Protecció Civil

Els voluntaris de Protecció Civil
d’Artesa estrenen nova uniformitat
ls voluntaris de Protecció Civil
d’Artesa de Segre gaudeixen
des del passat 15 de març d’una nova uniformitat. Els nous uniformes

E

van ser lliurats de la mà de l’alcalde
en un acte celebrat a l’ajuntament i
van substituir els que s’havien utilitzat durant els anteriors 12 anys. El

nou equipament es va estrenar en
els serveis realitzats per la Setmana
Santa, com el de les Caramelles.
Després de l’acte de lliurament
es va celebrar una petita recepció
al local que els voluntaris tenen al
Centre d’Entitats, al qual van assistir
representants d’altres pobles.
I 11

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
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Entre els
voluntaris,
coordinats
per &jrites
d’Artesa, hi
havia un grup
d’escolars
| foto: Jordi Farré

El Gran Recapte aconsegueix més de 1.400 kg
’edició d’enguany del Gran Recapte de Primavera del Banc
dels Aliments, que va tenir lloc els
dies 17 i 18 d’abril, ha arribat a Artesa de Segre als 1.439,5 quilos
d’aliments recollits. Enguany hi van
participar cinc establiments, els supermercats Plusfresc, La Plaça,

L

Caprabo i Dia i la botiga Ca l’Artigues. Com ja és habitual, el recapte
el gestionava un grup de voluntaris
coordinats per Càrites d’Artesa de
Segre, entre els quals hi havia un
grup d’escolars.
Per establiments, Plusfresc va
recollir 460 quilos, La Plaça en va

recollir prop de 347, Caprabo, 311,
Dia, 206 i Ca l’Artigues, 115.
A banda del recapte d’aquests
dos dies, Artesa també va participar
en la campanya de la Caixa i el Banc
dels Aliments “Cap nen sense bigoti“, del 20 al 24 d’abril, que se centrava en la donació de llet.

El taller va tenir molt q[it de participació | foto: Dolors Bella

L’Associació de Dones Artesenques
Actives organitza una xerrada sobre
alimentació i un taller de nines
’Associació de Dones Artesenques Actives ha organitzat diversos actes per a les sòcies durant
el mes de març. Per una banda, el
dia 18 va tenir lloc una xerrada sobre salut i estils de vida saludables

L

a càrrec del CAP d’Artesa de Segre.
Entre altres temes, es va explicar
què és una alimentació equilibrada,
quin tipus de coccions es pot fer als
aliments, quins falsos mites hi ha al
voltant del tema de l’alimentació i,

¿nalment, el paper que ha de tenir
l’exercici físic en un estil de vida saludable.

TALLER DE NINES
Per altra banda, a ¿nals de mes
va tenir lloc el taller de nines, una
activitat lúdica amb gran èxit de participació i de la qual totes les assistents van sortir molt contentes. Van
aprendre a fer nines a partir d’arròs i
peces de roba reciclades.
I 13

muQicipis
A l’esquerra, el taller de bombolles que van Ier
tots els participants a la trobada i a dalt, el taller
de lectura | foto: ZER El Romaní

La ZER el Romaní celebra la 14a
Trobada Pedagògica a Cubells
a ZER el Romaní va celebrar
la 14a Trobada Pedagògica a
l’Escola Sol Naixent de Cubells el
dia 16 de març. La Zona d’Escoles
Rurals (ZER) ZER està formada per
les escoles de Montgai, La Sentiu,
Vilanova de Meià i Cubells. El matí
va començar amb l’arribada de les

L

escoles i dels 67 alumnes i 15 professors que pertanyen a la ZER, que
van gaudir d’un esmorzar ofert per
l’AMPA.
Després, els alumnes es van dividir en dos grups, de 3 a 7 anys i de 8
a 12. Els més petits van fer un taller
de bombolles, i els més grans un ta-

ller de lectura amb l’escriptor Francesc Delgado, del qual ja havien treballat l’obra durant el trimestre. Més
tard, els alumnes es van intercanviar
els tallers.
La visita de Delgado forma part
del programa Autors a les Aules que
organitza cada any el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Després de dinar, es van fer jocs.
| ZER El Romaní

Rapinyaires i turisme sostenible a Montsonís
ontsonís va acollir del 16 al
19 de març la primera Trobada Internacional sobre Rapinyaires i
Turisme Sostenible organitzada per
l’associació per la salvaguarda de la
biodiversitat i la natura La Sabina.
Hi van participar una cinquantena de persones i diferents ponents,
i l’objectiu era promoure bones pràctiques envers la natura vinculades a
la utilització de la fotogra¿a de fauna
salvatge en especial de rapinyaires, així com també que involucrar
la societat i l’administració demostrant-los els bene¿cis que això suposa pel medi ambient i l’economia
locals.

M
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A les jornades hi van participar una cinquantena de persones | foto: La Sabina
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L’abric del
Xicotó era,
antigament,
un corral
per tancar-hi
bestiar
| foto: Ajuntament
d’Alòs de Balaguer

Visita guiada a “l’abric del Xicotó” d’Alòs de Balaguer
l responsables de les excavacions de la cova del Parco, en la
seva inquietud per descobrir coses
noves, van fer fa uns anys una “cata”
de prova en un abric pròxim al del
Parco. Per les mostres que hi van
trobar, es va veure que tenia potencial. L’any passat, per Setmana Santa, va venir un equip encapçalat per
Xavier Nenguado i Marta Sánchez

E

a iniciar les primeres excavacions
organitzades, els va anar molt be i
per això aquest any han tornat. Els
nivells que ara estan excavant els
permeten trobar peces de ceràmica,
sílex, os... d’uns 3.000 a 5.000 anys
d’antiguitat. Tot un èxit.
Tot plegat fa que visitar-ho sigui
força interessant, i és per això que
una bona colla de gent d’Alòs ens

vàrem trobar a l’inici del corriol per
fer la pujada que hi ha ¿ns a l’abric
del Xicotó, que antigament era un
corral per tancar-hi bestiar. A peu
d’excavacions la Marta Sánchez ens
va fer una bona explicació del desenvolupament d’aquesta tasca tan
precisa, minuciosa i interessant.
Gràcies a tots. | Ajuntament
d’Alòs de Balaguer

Cubells arranja el Camí de
la Serra de les Forques i
prepara la Comarkalada
’Ajuntament de Cubells ha netejat, aplanat i habilitat
pel trànsit el Camí de la Serra de les Forques, una
via que estava en desús i que comunica el municipi amb
la serra. L’obra ha comptat amb una subvenció rebuda
a través de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) Sant
Mamet, de la qual el municipi en forma part.
Per altra banda, la vila acull el 20 de juny la desena
Comarkalada, la trobada de joves de la Noguera, organitzada per l’Ajuntament, l’Associació de Joves “Jo Qblls” i
el Consell Comarcal. Començarà a les quatre de la tarda
amb un pregó de Cesc Casanovas. Després s’obrirà la
Fira Jove a la Plaça de la Castella i començarà el Fòrum
de regidors i alcaldes al Castell. Durant la tarda hi haurà
activitats diverses i al vespre actuarà el cantautor Jordi
Montañez a la Plaça del Castell. Acabarà amb un sopar
popular, batucada i concert de Txarango i Buhos.

L
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Pots veQir a iQformar-te o a iQscriure’t
a la Ctra. de Tremp, 16
de dilluns a divendres
de les 17:00 a 20:00
Telèfon: 660 621 742
Correu: manetes16@hotmail.com
Horaris:
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:15
-1r torn d’activitats: de 17:00 a 18:15
-2n torn d’activitats: de 18:30 a 19:45

Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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la Qoguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

OBRES PER A PREVENIR INCENDIS
l Consell Comarcal va fer el 2014 millores en els
camins locals per a la prevenció d’incendis, dins
del programa de manteniment de la Diputació de Lleida
pel període 2013-2016. Les obres s’han fet seguint els
criteris tècnics aportats pel Parc de Bombers de Balaguer, Protecció Civil Comarcal i els municipis. S’han
millorat el camí de la Maçana a Penalta, als municipis
de Camarasa i Alòs, i el camí que uneix l’ermita de St.
Salvador (Os de Balaguer) amb la zona de Boix i el
pantà de Santa Anna (Ivars de Noguera).

E

LA NOGUERA A LA FIRA DE ST. JOSEP
a comarca va ser present a la Fira de Sant Josep
de Mollerussa, del 19 al 22 de març. En un estand
propi anomenat “Aliments del territori i tu”, exposava
vins de la DO Costers del Segre, cervesa artesana,
olis, rata¿es, formatges, mel, tòfona de la Baronia de
Rialb,... Els productors van oferir tastos als visitants i,
dins l’espai Show Cooking, es van dur a terme demostracions culinàries per part de restauaradors de la comarca i un tast guiat de cerveses a càrrec de Cerveses
de Ponent de Seró.

L

PROJECTE CULTIVA’T

S

’ha posat en marxa per 5è any consecutiu el projecte Cultiva’t, Horts Comunitaris, a través del Pla d’In-

clusió Social, l’Associació de Dones Solidàries Dóna
Pas i el Consell Comarcal. Vuit famílies seleccionades
pels Serveis Socials, Creu Roja i Càritas en seran les
bene¿ciades. Hn d’aprendre a cultivar la terra i treballar
en un espai comú, i n’extreuen aliments sans i equilibrats. Això es fa amb l’ajuda d’un agrònom que els
donarà suport i assessorament continuat.

CAMPUS D’ARQUEOLOGIA
l rector de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Ferran Sancho, i l’alcalde de Camarasa, Josep
Maria Messegué, van ¿rmar un acord per crear el Campus Arqueològic de la Noguera, integrat pel parc arqueològic de Sant Llorenç de Montgai, el jaciment de la
Roca dels Bous i l’Espai Orígens. Gràcies al conveni,
els estudiants podran treballar i investigar als jaciments
i les restes passen a formar part del campus universitari de la UAB.

E

OBRIRAN LA VIL·LA ROMANA D’ALBESA
quest estiu està previst museïtzar i obrir al públic
un diumenge cada mes la vil·la romana del Romeral d’Albesa. Per fer-ho, els treballs que s’hi duran
a terme preveuen consolidar les estructures de l’enclavament, reproduir els mosaics, millorar els accessos,
construir una sala per a les visites i un espai de benvinguda.

A

&¬51,48E6 3,-8A1
C  ÒQic, sQ - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )
Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76
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el cap

iQforma

10 consells que ens poden ajudar a
aconseguir dormir d’una manera saludable
s recomanable que les persones
de 18 a 64 anys dormin entre
7 i 8 hores diàries. Els consells següents us hi ajudaran:
1.- Habitueu-vos a anar a dormir i
llevar-vos sempre a la mateixa hora,
¿ns i tot els caps de setmana. Ajuda
a regular el rellotge biològic i facilita agafar el son i romandre adormit
durant la nit. Trieu l’hora en què de
manera natural us ve la son.
2.- Practiqueu una rutina relaxant
abans d’anar a dormir, lluny de llums
brillants que poden causar excitació
o ansietat, ajuda a separar el temps
de son del d’activitat i facilita el son
profund durant la nit. Llegir o escoltar música suau us ajudarà a estar
relaxats.
3.- Limiteu les migdiades. Una
migdiada curta aporta energia, però
si en anar a dormir us costa agafar
el son, és preferible limitar-ne la durada.
4.- Feu activitat física moderada
durant el dia, com caminar, nedar o
qualsevol altra que us agradi, ajuda
a eliminar les tensions i a dormir bé
al ¿nal de la jornada. Limiteu l’activitat física vigorosa en les hores properes al moment d’anar a dormir.

É
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5.- Condicioneu el vostre dormitori: hauria d’estar fresc (entre 16
i 20º C) i lliure de sorolls que pertorbin el son. Les interrupcions del
son també poden
ser causades per
un company de
llit (roncs, etc.) o
per aparells que
fan soroll (humidi¿cadors, ventiladors, ...). Podeu
fer ús de cortines
fosques, antifaç o
taps per les orelles.
6.- Dormiu en un matalàs que sigui còmode i ferm. Un bon matalàs
té una vida mitjana de 9-10 anys.
Tenir un coixí còmode i un dormitori
lliure d’al·lèrgies, us ajudarà a dormir millor. Eviteu els objectes que
puguin provocar relliscades en llevar-vos durant la nit.
7.- Utilitzeu la llum per ajudar a
gestionar el rellotge biològic. Eviteu
la llum brillant durant la nit i exposeu-vos a la llum del sol durant el
dia.
8.- Eviteu l’alcohol, les cigarretes,
la cafeïna i els menjars pesats. L’al-

cohol, les cigarretes i la cafeïna poden alterar el son. Els menjars abundants, greixosos o picants poden
causar molèsties d’indigestió que
poden di¿cultar el
son. És bo acabar
de menjar com a
mínim 2-3 hores
abans d’anar a
dormir.
9.Aconseguiu un ambient
tranquil, lliure de
dispositius electrònics. El cos necessita un temps per anar-se preparant
per al repòs. Per a algunes persones, utilitzar un dispositiu electrònic,
com un ordinador, pot di¿cultar agafar el son, perquè el tipus de llum
que emeten les pantalles activen el
cervell. El millor és tenir els estris de
treball, ordinadors, tauletes, televisor i telèfon mòbil fora del dormitori.
10.- Si no podeu dormir, no us
quedeu al llit donant voltes, aneu a
una altra habitació i feu alguna activitat relaxant (escriure el que us
preocupa, o alguna activitat que us
distregui), ¿ns que noteu que us ve
la son.

El tipus de llum
que emeten les
pantalles pot
activar el cervell
i dificultar el son
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escola els plaQells
Dia mundial de l’activitat física i l’esport

'es¿lada d’inici de les olimptades, sota la mirada de l’alumna que representava la mascota, i a la dreta, la mascota

’Escola va celebrar la 5a Diada
per promoure l’activitat física
com a element fonamental de salut
i benestar. Es van organitzar unes
olimpíades durant la tarda del 24 de
març, com a activitat ubicada dins la
29a Setmana Cultural.
Les olimpíades van començar
amb una des¿lada de tots els equips
de l’Escola sota el nom d’un valor relacionat amb l’esport. Seguidament,
amb l’arribada de la torxa olímpica,

L

dues alumnes de sisè van interpretar el nostre himne, Carros de Foc,
amb piano i violoncel. A continuació
va aparèixer la nostra mascota, El
pop olímpic, mascota escollida entre
tots els dibuixos realitzats per l’alumnat de primària. Un cop inaugurades
les olimpíades cada equip es va dirigir al lloc pertinent.
Tots els grups van realitzar sis
jocs diferents adequats a la seva
edat. En acabar, es va dur a ter-

me l’apagada de la torxa olímpica
donant per ¿nalitzades les nostres
olimpíades.
Tot l’alumnat i professorat participant va rebre una medalla sota el
lema “Participar és guanyar”!
Donem les gràcies a tota l’Escola, a l’Institut, a l’AMPA, a l’Ajuntament i a l’EMMA. I recordeu... “per a
la salut, acumula 30 minuts d’activitat física cada dia”. | Especialistes
d’Educació Física
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perquè diem...

Albert Vidal

… a tant per cap, a tant per barba
vui dia s’utilitzen les dues expressions en el mateix sentit,
referint-se al fet que cal repartir qualsevol cosa de manera equitativa entre els presents o els membres d’una
comunitat determinada.
Així, s’aplica a allò que toca per
persona quan es tracta de repartir
alguna cosa, ja siguin diners o altres
objectes materials; per exemple,
quan toca pagar una derrama entre
un conjunt de persones, repartir una
herència entre uns quants bene¿ciaris, dividir el preu d’una menjada
repartint la totalitat del cost per parts

A
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iguales entre els diversos comensals, etc.
Encara que les dues expressions
tinguin també el mateix origen, en
un principi servien per especi¿car
coses diferents.

ORIGEN EN COSTUMS MONACALS
Les dues provenen de costums
monacals antics i servien per a distingir la participació i correspondències en qualsevol afer dels frares i
dels que no ho eren.
Així, quan es deia que alguna cosa calia repartir-la “a tant per cap”,

volia dir que l’assumpte del qual es
tractés afectava tota la comunitat,
tant frares, com germans i llecs,
mentre que l’expressió “a tant per
barba” es referia només a la participació en l’afer per part dels frares, ja
que aquests eren els únics que portaven barba.
Així, quan es deia que aquell dia
tocaven a una sardina per barba i a
un plat de verdura per cap, quedava
ben entès que els únics que menjaven peix eren els frares, mentre que
els altres s’havien d’acontentar amb
una minsa verdura.
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reÀexioQem

Mercè Nogués

No tinc temps!
n professor, davant dels seus
alumnes de ¿loso¿a, sense dir
ni una paraula, va agafar un pot gran
de vidre i el va omplir de pilotes de
golf. Després, va preguntar als estudiants si estava ple. Els estudiants
van estar d’acord en dir que sí. El
professor va agafar una capsa plena de petites pedretes, les va buidar
dins del pot i van omplir els espais
buits que quedaven entre les pilotes
de golf. El professor va tornar a preguntar als estudiants si el pot estava
ple i ells van tornar a dir que sí.
Després, el professor va agafar
una caixa amb sorra i la va buidar
dins del pot. Per descomptat que la
sorra va omplir tots els espais buits,
i el professor va preguntar de nou si
el pot estava ple. En aquesta ocasió,
els estudiants van respondre amb
un sí unànime.
El professor, ràpidament, va afegir dues begudes al contingut del pot

U

i el líquid va omplir tots els espais
buits entre la sorra. Els estudiants
reien. Quan el riure es va anar apagant, el professor va dir: “Vull que
us ¿xeu que aquest envàs, pot representar el maneig del temps en la
vostra vida. Les pilotes de golf són
les coses importants com la família,
els ¿lls, la salut, els amics, l’amor,«
Coses que t’apassionen. Són coses
que, encara que perdéssim la resta i
només ens quedessin aquestes, les
vostres vides encara estarien encara plenes.
Les pedres petites representen
les altres coses que ens importen,
com la feina, la casa, el cotxe,« La
sorra és la resta de les petites coses; moltes d’elles poc o gens importants.
Si primer posem la sorra al pot,
no hi haurà espai per a les pedretes,
ni per a les pilotes de golf. El mateix
succeeix amb la vida. Si utilitzéssim

tot el nostre temps i energia en les
coses petites, no tindríem mai lloc
per a les coses realment importants.

REFLEXIÓ
L’ensenyament és que si no poses les pedres grans primer, no podràs posar-les en cap altre moment.
Quines són les pedres grans de la
teva vida? La família, els amics, els
nostres somnis, la salut, la persona estimada? O són la feina, el que
opinin els altres, les preocupacions,
el poder, els diners«? L’elecció és
teva.
Un dels estudiants va aixecar la
mà i li va preguntar què representaven les begudes. El professor va
somriure i li va dir: “M’encanta que
em facis aquesta pregunta! Les begudes són per demostrar que encara que la teva vida et sembli plena,
sempre hi ha temps per fer un beure
amb un amic”.
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
IQfermera
ReÀexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabqtics, educaciy 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
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vida social

L’Arquebisbe d’8rgell va administrar el sagrament de la con¿rmació a  joves | foto: Elena Valls (Fotogra¿a Valls, Agramunt)

Confirmacions a la parròquia d’Artesa
l dissabte dia 14 de març, l’Arquebisbe d’Urgell va
administrar el sagrament de la con¿rmació a 20 joves de la Parròquia de la Mare de Déu Assumpta d’Artesa de Segre. Concelebraren la missa amb ell el rector, Mn. Antoni Ballester, i Mn. Antoni Pich. Hi va assistir
l’Il·lm. Sr. Alcalde Mingo Sabanés i un nombrós aplec de
familiars i feligresos.
L’Arquebisbe remarcà a l’homilia l’amor de Déu, que
no ens deixa mai, i que ha ofert el seu Fill perquè no es
perdi res ni ningú dels qui el Pare li ha donat. I va demanar als con¿rmands que fossin atents a tota obra bona,
al compromís de vida, amb un estil de rebuig del que és

E

maldat i contrari a la dignitat de les persones, i amb una
ferma adhesió al bé, a l’amor i a la solidaritat.
Van rebre el sagrament: Gerard Algué Font, Maria
Alsina Villa, Serni Batalla Santacreu, Erika Belchi Lapeña, Raquel Blasi Gabandé, Laia Boliart Pons, Ares Buñol Perelló, Maria Eduarda Carvalho Sousa Leao, Maria
Gilabert Gutiérrez, Ricard Lladós Cos, Judit Mateo Viladrich, Marc Morros Bernaus, Albert Riera Condal, Jordi
Roca Gili, Gemma Salud Coma, Xènia Solé Ribó, Ada
Vega Llobet, Teresa Velasco Solé, Montserrat Xue Vidal
Macià i Arnau Vidal París.
| Parròquia d’Artesa de Segre
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tema del mes

Els tres candidats a l’alcaldia d’Artesa de 6egre, -ordi *arcia 33 , 0ingo 6abanps E5& i -osep 0. )arrp &i8

Nova cita amb les urnes
l 24 de maig hi ha eleccions municipals. Els artesencs tenen tres
llistes entre les quals escollir. Són la
d’ERC, l’actual equip de govern, la
de CiU i la del PP. Dos dels caps de
llista repeteixen, Mingo Sabanés per
ERC, que opta a la reelecció, i Jordi
Garcia pel PP. En canvi, el candidat
de CiU, Josep M. Farré, és nou. L’altra novetat destacada és l’absència
de llista per part del PSC (més informació a la pàgina 29).
Podeu llegir les línies mestres
del seu programa a les pàgines següents.
L’Ajuntament d’Artesa de Segre
té 11 regidors, els que li corresponen
per nombre d’habitants, dels quals
en el mandat que ¿nalitza aquest

E
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mes, 7 són d’ERC i 4, de CiU.

POBLES DE LA RODALIA
Als municipis de la rodalia tots
els alcaldes opten a la reelecció i es
presenten un total de 13 candidatures, que indiquem tot seguit. Els municipis van per ordre alfabètic i les
candidatures, en l’ordre que es van
presentar i, per tant, que es van publicar al BOP. A Alòs hi ha IxAB-AM,
encapçalada per Jordi Durany Alepuz; PP, amb M. Teresa Camí; CiU,
amb Lluís Soldevila Quadrat, actual
alcalde, i Candidatura de Progrés
(CP), amb Francisco Jurado Pruna.
A Cubells, Daniela Salgado Hernández encapçala Candidatura de Progrés (CP), Salvador Soldevila Pedrol

és el cap de llista d’ERC-AM i Josep
Regué Montserrat opta a revalidar
l’alcaldia al capdavant de CiU. A
Foradada, Antonio Pamies Serra es
presenta pel PP; M. Ángeles Escandell Fernández, per la Candidatura
de Progrés (CP); Gerard Torrelles
Garí, per ERC-AM i Maricel Segú
Peralba també opta a la reelecció
com a cap de llista de CiU. En el cas
de Vilanova, l’actual alcalde Xavier
Terré Boliart repeteix com a cap de
llista d’ERC, mentre que Josep Cirera Armengol es presenta pel PP. Finalment, a Baldomar es votarà tant a
l’Ajuntament d’Artesa com a l’EMD.
A l’EMD hi ha una sola candidatura,
Josep Galceran Sellart per Candidatura de Progrés (CP).
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#temadelmes
CaQdidat d’ERC
MiQgo SabaQps i Porta, 62
aQ\s
Alcalde actual i empleat de
gasoliQera
Casat, dos ¿lls
Perquè es preseQta com a alcalde?
Estimo el nostre municipi i la gent
que hi viu, vull que prosperi tant com
pugui i tinc ganes de continuar treballant per a tothom com he fet sempre.
QuiQa serà l’actuació prioritària
del seu goverQ?
Acabar la 2a fase del Casal de
la gent gran, com a mínim la planta
baixa, per tal que s’hi puguin traslladar els nostres avis. Al mateix temps,
podrem ampliar la Llar d’infants en
l’espai que quedarà lliure i que ara
ocupa provisionalment el Casal.
Què destaca del seu equip?
El nostre equip està format pels 11 titulars, més 10 suplents i uns
20 col·laboradors, que des de fa dos
mesos ens hem distribuït en grups
de treball, preparant amb entusiasme la millor candidatura per al nostre municipi, amb la intenció de continuar-hi treballant després.
EQ què ha de millorar Artesa com
a muQicipi i com ho pot acoQseguir?
Hem de millorar la promoció
econòmica i, dintre d’aquesta, la turística. Però no partim de zero, gràcies al dinamisme de les indústries
locals, a la tenacitat dels pagesos
i ramaders, a les iniciatives del comerç i, des de fa poc, l’oportunitat
que ens brinda la descoberta del tú-

mul megalític de Seró per al turisme.
Hem de donar suport a les iniciatives dels diferents sectors, sobretot
de cara als joves, i convertir l’Espai
Transmissor de Seró en el pal de paller de la projecció turística del nostre territori.
EQ què coQsidera que es va pel
boQ camí?
Destaco les noves possibilitats
de reg gràcies al Canal Segarra-Garrigues, sense oblidar la important
renovació de la xarxa de
camins, i la bona feina
de promoció del comerç
local que desenvolupa
l’Associació de Comerciants. Des de l’Ajuntament sempre s’hi ha donat recolzament.
Com a elements de
promoció turística i cultural, ressalto la posada en
marxa de l’Espai Transmissor de Seró i del Cubtural. Seró ens ha posat als ulls del
món i cal aprofundir en la tasca realitzada ¿ns ara. En el Cubtural destaca el dinamisme de la nova Biblioteca, però cal una programació estable d’activitats a la sala gran, que
acabem de dotar amb un magní¿c
equipament escenogrà¿c.
Què voleu caQviar ?
Volem que, sobretot en aquests
moments de desafecció i de desencís, els ciutadans i ciutadanes se
sentin més tinguts en compte i, en
conseqüència, més compromesos
amb la vida municipal. Per això ens
cal crear vies de participació ciutadana, a través de les quals la gent
estigui més al dia i pugui participar

¿ns i tot en algunes decisions. Al mateix temps, pretenem aconseguir la
reducció d’alguns comportaments
incívics.
Què pot aportar el seu equip que
el difereQciw dels altres?
Com he dit abans, el nostre equip
és la suma de molta gent. Això ens
permetrà que cada regidor o regidora tingui un recolzament extern en
les seves àrees, de forma que podrem fer més i millor.

Cal destacar que en aquest equip
es complementen molt bé la veterania amb la joventut dels nostres candidats. Dels més joves m’encanta
que estan ben preparats, tenen molta il·lusió i idees innovadores, però
el més important són les ganes que
tenen de fer poble i fer país.
MiQgo SabaQps Porta
JoaQ Camats Campabadal
Alba Boher Baró
Àfrica Reig Gregori
Pep Riart Pallarps
Eduard Serradell Camats
Maria Cusola Aumedes
MarioQa VaQtolra FoQt
JoaQ Bròvia FerQàQde]
Maria Jovell Solp

I 25

CaQdidat de CiU
Josep Maria Farrp i CodiQa
52 aQ\s, pagès
Casat, dos ¿lls
Perquè es preseQta com a alcalde?
Tothom sap que sóc de Vilves i
és aquí on he après a estimar el meu
poble i el meu municipi. Primer, aprenent del meu pare, qui va ser alcalde de Vilves. Vaig aprendre a escoltar
la gent, a promoure una bona convivència, a millorar el nostre poble dia a
dia. Després, vaig tenir el plaer de ser
alcalde i, encara que sé que mai vaig
fer-ho tan bé com el meu pare, sí que
m’agradava veure que tot funcionava,
que el poble tirava endavant. Després
de pensar-ho molt, ara m’he decidit a
encapçalar la llista de CIU per a les
properes eleccions municipals. Formem un equip fort, valent, il·lusionat
i creiem ser vàlids per a Artesa. Sé
que, amb tot l’equip, sabrem gestionar totes les inquietuds del municipi
¿ns a dur-lo a la dinamització de tots
els seus sectors.
QuiQa serà l’actuació prioritària
del seu goverQ?
Pensem que, més que una actuació, ens cal un projecte i el que nosaltres volem fer és dinamitzar Artesa
des de tots els àmbits: industrial, amb
l’impuls a les indústries locals i a les
que poden instal·lar-se al polígon; comercial, recolzant el comerç local, el
mercat dels diumenges i els productes autòctons; social, amb l’adequació d’espais d’esbarjo i de convivència idonis per a totes les edats; cultural, promovent més activitats i més
diversi¿cades per al Cubtural.
Què destaca del seu equip?
El meu equip és més que això. La
gent que m’acompanya és molt dife-
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rent, però sabem com treballar junts. Tenim una visió
molt àmplia de tots els diferents sectors d’Artesa, ja
que hem intentat tenir representants, dins l’equip, de totes les branques més populars de les activitats del poble. Coneixent que moltes
de les idees poden ser oposades (assumint i defensant cadascú
el seu sector) hem demostrat que sabem buscar solucions òptimes. Apart
de la facilitat de treballar, adaptar-se i
parlar, unes de les qualitats que destacaria de tots ells és la il·lusió, l’amor
que tenen al seu municipi i les ganes
de treballar i aconseguir que les coses surtin bé.
EQ què ha de millorar Artesa com a
muQicipi i com ho pot acoQseguir?
Sense enganyar ningú és ben
cert que massa persones d’Artesa
han de marxar del poble que els ha
vist créixer per trobar altres i/o millors oportunitats. Jo crec que podem
aconseguir fer una Artesa més forta,
que no deixi que les persones que
viuen dins dels seus carrers n’hagin
de marxar. Ens agradaria crear oportunitats d’èxit per a tots els artesencs
i les artesenques, encara que sabem
que és molt difícil.
EQ què coQsidera que es va pel
boQ camí?
El teixit associatiu que té el nostre municipi. Pensem que és una gran
força i que cal seguir potenciant-lo perquè és el veritable cor de la nostra societat.

junts amb positivisme, il·lusió, seriositat i diàleg, atenent les necessitats
del nostre municipi. Intentarem reduir
els impostos, taxes i la despesa municipal, entre altres. També volem estar
al costat dels centres educatius, dels
nostres joves, dels empresaris i treballadors, de la gent gran. Volem fer una
Artesa agradable per a tothom.
Què pot aportar el seu equip que el
difereQciw dels altres?
Quan hi ha unes eleccions municipals, cada candidatura aporta diferents opinions i diversitat de projectes. Tots conÀueixen en el mateix: la
millora del municipi. Amb el nostre
projecte volem aportar un punt de seriositat, rigor i treball, no volem dir el
que no pensem, no volem entrar en
polèmiques innecessàries i del tot estèrils per al bé comú.
Volem treballar per al municipi,
ens agrada viure a Artesa i volem,
per damunt de tot, estar orgullosos de
viure-hi.

Què voleu caQviar?
El nostre grup no vol crear falses
expectatives, intentarem complir amb
els compromisos adquirits, caminant
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Josep M. Farrp CodiQa
Jaume Caballer Brito
AQQa Maria Baella Guiu
M. Carme BorboQps Brescó
M. Alba SolaQes SaQgrà
Remei BoQcompte PeQella
AQtoQi Colom Ariet
Jose¿Qa Sabartps Capell
Josp Criado Garcia
Aleix Vidal París
Carme Barril Brescó

CaQdidat pel PP
Jordi Garcia Ppre], 44 aQ\s
TècQic de traQsport saQitari,
guia de castells i traQsportista
Casat, dos ¿lls
Perquè es preseQta com a alcalde?
Em fa molta il·lusió formar
part activa del nostre poble, i la
millor manera de fer-ho és formant part del consistori. Així totes les idees que puguem aportar amb el nostre equip es podran aplicar i crec que seran
positives per tots. Durant la darrera legislatura hem estat publicant mensualment en aquesta revista articles que reÀectien
la nostra visió i preocupació
pel poble. Estic content de que
ens hagin escoltat en algunes coses,
però queda molt per fer. També em
motiva el fet que durant els darrers
quatre anys, a poc a poc, hem anat
recollint les inquietuds i queixes dels
ciutadans que m’han il·lusionat a seguir treballant, però ara des de dins
del Consistori.
QuiQa serà l’actuació prioritària
del seu goverQ?
L’actuació que prioritzarem serà
assolir una gestió municipal en la qual
amb menys farem molt més. No es
tracta de fer grans obres, sinó de treballar pel municipi de manera que els
ciutadans no notin a les seves butxaques la nostra tasca. Els artesencs i
artesenques volem viure tranquils el
nostre dia a dia i no hi ha millor actuació per part de qualsevol Ajuntament
que facilitar-ho.
Què destaca del seu equip?
El meu equip coincideix en una cosa, hem de centrar el nostre treball al

municipi, sense malbaratar esforços
ni diners cap a altres idees i projectes
que són aliens a la realitat quotidiana dels nostres veïns. Tots som conscients que per fer país la nostra feina
és fer únicament poble.
EQ què ha de millorar Artesa com a

muQicipi i com ho pot acoQseguir?
Artesa és l’únic municipi d’aquestes contrades que no disposa d’un
passeig. Això ja no s’ha convertit en
un desig d’alguns sinó que és un clam
de tot el poble. No cal fer-ho de cop,
es podria anar iniciant i desenvolupant l’obra en diverses fases al llarg
dels anys. El que és segur és que si
no es comença no s’acabarà. També
és una assignatura pendent les ¿res
i festes del nostre municipi. Sembla
que a vegades no il·lusionen prou. És
qüestió de fer-nos pujar l’autoestima i
valorar més el que tenim, sobretot la
nostra Fira més antiga i emblemàtica,
la Fira del Meló. Hem d’aconseguir
que sigui més atractiva tant pels de
casa com pels de fora. Qualsevol activitat que atregui gent al poble ajudarà
a dinamitzar els nostres comerços
i establiments hostalers. Volem fer
créixer Artesa.
EQ què coQsidera que es va pel
boQ camí?

S’ha començat a potenciar el sector turístic però amb una única proposta. Anem pel bon camí però nosaltres ho ampliarem perquè disposem
d’un potencial turístic a la nostra zona que no s’ha treballat mai. Ara és el
moment adequat, apro¿tant que ens
hem donat a conèixer amb el
Túmul de Seró, per ampliar la
proposta i posar en marxa un
pla turístic que tenim dissenyat
amb el nostre equip que donarà
més dinamització econòmica i
social a Artesa i comarca.
Què voleu caQviar?
Nosaltres no creiem en
grans canvis i no considerem
que s’hagi de fer cap reforma
dràstica. Simplement tenim clar
que s’ha de millorar molt la gestió municipal i els serveis que l’Ajuntament posa a disposició del ciutadà.
Cal ser més e¿caç i resolutiu a l’hora
de gestionar el Consistori.
Què pot aportar el seu equip que el
difereQciw dels altres?
Són persones senzilles, treballadores i compromeses amb el municipi, disposades a no defugir de les seves obligacions. Con¿o plenament en
ells i sé que no em decebran.

Jordi García Ppre]
Joel Re\ Mestres
SaQdra Garcps SoriaQo
AloQso Carlos A\ala Pastor
Celia Samarra LuQa
JuaQ Oriola Palau
Carme Novau Costa
SaQdra JaQet Ramíre] Toro
FraQcisco Mora Eroles
Javier Garcps SoriaQo
AQQabel Padullps Pixol
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partits polítics
El blog del PSC-PM
a situació política i social actual
al nostre país ens ha fet difícil
confeccionar una llista amb un grup
de persones disposades a participar
en les properes eleccions municipals
sota les sigles del PSC i preparades
per poder fer front a la de¿cient gestió de l’actual equip de govern.
Davant d’aquesta conjuntura els
membres de l’agrupació local varem
decidir no concórrer a aquests comi-

L

cis. Tot i que els temps no han estat
bons, l’actual ajuntament, governat
per ERC, ha portat pocs projectes al
nostre municipi, han dimitit dos regidors (i han hagut de recórrer als suplents per substituir-los), han realitzat molts i molts pedaços urbanístics
i d’altres menes. En les dues últimes
legislatures creiem que han aportat
molt poca cosa, comparat amb els
municipis del voltant (inclosa l’EMD

de Baldomar, en el temps d’existència que té).
Més endavant, esperant que millorin i s’aclareixin les coses, tornarem a presentar una opció socialista.

Agrupació Local

Escalfant motors
es pròximes eleccions municipals ja estan trucant a la porta.
Aquests dies tenen una certa semblança amb les festes nadalenques,
ja que estan plens de bons propòsits
i projectes per l’etapa vinent. També
és temps de reÀexionar sobre el que
s’ha fet bé, el que es pot millorar i el
que s’ha fet malament durant aquesta legislatura que ja està acabant.
Al nostre municipi hi queda molta
feina per fer. Aquesta a¿rmació no
signi¿ca que no s’hagi treballat, però
tot i així, creiem que es pot i s’ha de
millorar amb celeritat.
Tornant al tema electoral, les diferents candidatures ja escalfen motors. Tots nosaltres com a ciutadans
tenim el dret i el deure d’anar a votar.
També durant la campanya electoral
serà el moment que els candidats
exposin les propostes que poden
aportar per millorar la situació actual,
responent a les inquietuds, necessitats i mancances que poden haver
anat recollint dels conciutadans o
que el propi candidat hagi pogut ob-

L

servar i n’hagi ideat una solució.
En les eleccions municipals no
es tracta de governar un país, sinó
de fer un bon govern acompanyat
d’una bona gestió al servei del municipi, al servei de tots els artesencs
i artesenques i veïns dels nostres
nuclis agregats. També és moment
d’arrencar un compromís amb el
candidat, però sempre tocant de
peus a terra, els brindis al sol es
queden en això, en un brindis.
Nosaltres hem estat durant
aquesta legislatura al peu del canó,
escoltant tothom, recollint les seves
inquietuds i intentant reÀectir-les
de la millor forma possible a
LA PALANCA i
en xarxes socials. Ara tampoc deixarem
de fer-ho. Ara,
com
sempre,
continuarem escoltant totes les
persones, joves,

associacions, comerços, emprenedors, autònoms, empresaris i gent
gran per poder consolidar i millorar
el nostre projecte. Nosaltres ens oferim com a alternativa per treballar i
fer créixer el conjunt del municipi,
essent conscients de que és patrimoni de tots.
Tenim la ferma convicció que ho
podem fer. La decisió serà de tots
vosaltres.

JuQta Local
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cartes a la
Xerrada sobre fiscalitat i associacions
l 13 de març, a la Sala d’Actes del Centre d’Entitats Les
Monges, l’expert en temes ¿scals i
comptables Jaume Arderiu Camats,
de l’assessoria Servigestió d’Artesa,
i dins dels actes que s’aniran fent
durant l’any per celebrar el seu vintè aniversari, va oferir la xerrada “La
¿scalitat de les associacions, obligacions ¿scals i comptables i responsabilitat dels membres de les juntes
directives”, motivada per la polèmica nova regulació de l’Impost sobre
Societats, que ha posat l’ull en les
entitats sense ànim de lucre.
En la xerrada, es va dir que qualsevol associació o entitat sense
ànim de lucre (des d’una associació de veïns ¿ns a un club esportiu)
haurà de fer declaració de l’Impost
sobre Societats si té uns ingressos
superiors a 50.000 euros. De totes
maneres, també hi estan obligades,
sense límit d’ingressos, si aquestes

E
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La [errada la va oIerir -aume Arderiu
al &entre d’Entitats| foto: Servigestió

entitats tenen ingressos diferents
dels quals deriven de la realització
del seu objecte social o ¿nalitat (bàsicament, les quotes dels socis i les
subvencions i donacions).
Si tenen ingressos derivats d’activitats que es podrien considerar activitats econòmiques (barra de bar,
entrades a teatre, venda de productes, impartició de cursets, ingressos
per publicitat, ...) és obligatori fer declaració. La casuística pot ser molt
diversa, depenent del tipus d’asso-

ciació, i s’haurà d’estar a cada cas
en concret. També es va fer referència a l’obligació que hi hauria en
molts casos de liquidar IVA pel que
fa als mateixos ingressos que es poden considerar activitat econòmica.
Per ¿nalitzar, es van analitzar les
obligacions comptables que han de
portar les associacions, que en el
millor dels casos seria portar un llibre d’ingressos i un de despeses, i
en cas de tenir l’obligació de fer l’Impost de Societats, portar una comptabilitat per partida doble, que obliga
a un llibre diari, un llibre d’inventaris,
un llibre major i balanços. Fora de
la comptabilitat, cal portar un llibre
d’actes i un de socis. El no compliment de les obligacions pot tenir
conseqüències en els membres de
les juntes directives que en són els
responsables. En acabar, es va lliurar als assistents un obsequi d’aniversari. | Servigestió
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redacció
Els últims supervivents?
nguany hem tingut un dilluns de
Pasqua sensacional. El sol ens
ha acompanyat durant tot el dia. Un
bon dia de primavera. Deixeu-nos,
però, fer un breu exercici d’enyorança del vell Salgar: les sardanes,
les caramelles, gent amunt i avall
pujant i baixant de la cova, “el catxo”, l’esglèsia plena de feligresos
anant a adorar a la Verge i l’alegria
de les colles buscant lloc per dinar...
Un record llunyà. Sembla que ens
hem de resignar als nous temps. Els
artesencs hem deixat d’anar-hi.
Ho diem amb nostàlgia, però no
tristos, ja que nosaltres ens ho pas-

E

sem bé, fem petar la xerrada, mengem, bevem i riem i, tot i que això
és pot fer en molts altres llocs, en
aquest dia ens agrada continuar

amb la tradició.
No sabem si és somniar massa,
però es bonic pensar que allò que
fou, pot tornar a ser.
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Carta oberta de l’alcalde als veïns i veïnes de
Cubells i la Torre de Fluvià
ra que ens apropem al ¿nal de
la legislatura, és l’hora de fer
una repassada d’allò que hem fet
aquests anys, dels quals, malgrat la
crisi, tots els components de l’equip
de govern en guardarem un bon record, ja que creiem que hem assolit
i millorat les ¿tes que ens vam plantejar en començar la legislatura. En
primer lloc, voldríem manifestar el
nostre agraïment a tots els que ens
heu fet con¿ança per estar al capdavant de l’Ajuntament aquests anys,
i a tots els veïns i veïnes, gràcies
als quals se segueix mantenint una
bona convivència, i gràcies a tots
aquells que amb les seves aportacions i suggeriments ens han facilitat
millorar la qualitat de vida ciutadana.
També volem agrair a totes les
associacions la col·laboració en els
actes que s’han fet aquests anys;
moltes gràcies a totes i a tots, sense
el vostre ajut i la vostra presència,
no s’haurien pogut fer tot aquest reguitzell d’activitats. Gràcies també a
tots els organismes de la Generalitat
i els seus departaments, la Diputació
i el Consell Comarcal, que ens han
ajudat a fer possible una sèrie d’actuacions, com podeu veure en l’annex, que ens han permès disposar
d’uns serveis molt millorats.
És probable que no s’hagi pogut
complaure tothom; demanem disculpes si algú s’ha sentit perjudicat,
però ha de quedar clar en tot moment que tots els passos s’han fet
per donar un bon servei i un tracte
igualitari a totes i a tots els veïns de
Cubells i de La Torre de Fluvià.

A

32 I

Si bé hem pogut fer bastants actuacions, hem de dir de cara al futur
que tenim enfocats una colla de projectes, alguns començats, dels quals
més endavant us enviarem el detall.
Millores d’orgaQit]ació:
- Ampliació o¿cines de l’Ajuntament, amb despatx d’atenció al
públic per les visites de consultes
d’arquitectura, de benestar social i
del jutjat de pau, així com despatx
personal per l’ús públic d’internet.
- Adaptació de la comptabilitat als
programes informàtics, segons les
normes comptables de les administracions.
Protecció civil:
- Instal·lació de semàfors i passos
de vianants a la carretera.
- Col·locació de bandes dissuasives de velocitat davant les escoles
i a la carretera de Camarasa.
UrbaQístiques:
- Arranjament del camí antic de
pujada a la vila, connectant amb la
carretera de Sant Pere.
- Col·locació de plaques dels carrers de la Torre de Fluvià.
- Arranjament dels paviments i clavegueres dels carrers Costa del
Jou, Obac, Corralota i Safareig.
- Enjardinament de la plaça Corralota, amb mur de contenció i adequació zona d’esbarjo.
Serveis:
- Millores en el dipòsit d’aigua de la
Torre de Fluvià, amb el tancament
total de les parets, amb neteja in-

Reiterant el nostre agraïment, us esperonem a seguir treballant per millorar encara més Cubells i la Torre
de Fluvià. | L’alcalde i l’equip de
govern de CiU
terior i ampliació del diàmetre dels
tubs de sortida, inclòs procés de
telecontrol.
- Nova canonada d’aigua de la Torre de Fluvià, des del dipòsit ¿ns a
l’entrada del poble.
CamiQs rurals:
- S’ha fet l’arranjament de més del
50% de tots els camins del terme
municipal.
CoQservació patrimoQi històric:
- Arranjament del Local del Castell, amb sanejament de parets de
pedra, enguixats interiors, serveis
sanitaris, rampa d’accés per minusvàlids, nova pavimentació total,
formació de sortida d’emergència.
- Arranjament de la teulada i de les
parets exteriors de l’església de la
Torre de Fluvià.
Diades culturals:
- Diades de l’11 de Setembre, Plantada d’arbres, Festa de Primavera,
Homenatge a la Gent Gran.
- Recuperació de la festa de Carnestoltes.
- Les festes majors han mantingut i
millorat els actes i les activitats per
petits i grans.
ActuacioQs eQ curs:
- Construcció de la Sala de Vetlles,
Arranjament dels carrers de la Torre, Comarkalada.
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les eQtitats
Èxit dels artesencs al Torneig de Futbol 7
l dia 4 d’abril, en el marc d’una
jornada lúdico-esportiva, va disputar-se al Camp Municipal d’Esports d’Artesa un Torneig de Futbol 7
que enfrontà els equips de la Penya
Barça d’Artesa de Segre i Comarca, la Penya Barcelonista Solsona i
Comarca, la Penya Blaugrana Pont
i Comarca i la Penya Barcelonista
Pallars Jussà.
La competició es va desenvolupar en una fase de lligueta. Els resultats obtinguts pels equips de la
nostra Penya van ser excel·lents,
ja que van guanyar el torneig en les
dues categories, la de Benjamins,
amb un total de 6 punts (dos partits
jugats – dos guanyats) i Alevins (tres
partits jugats – tres guanyats).
Aquest fet ens permet poder tornar
a inscriure els dos equips al Torneig
Internacional de Futbol 7 de Penyes
del FC Barcelona, que se celebrarà
a Barcelona entre les activitats que
es programaran per a la propera

E

Trobada Mundial de Penyes.
Així, aquest
any, torna a haver-hi representació artesenca
i de la nostra
Penya al destacat esdeveniment, en el qual
esperem millorar els resultats
que vàrem obtindre l’any passat.
Aprofitem
aquestes línies
per felicitar els jugadors i equips
tècnics per la ¿ta aconseguida,
agraint a totes Els dos equips guanyadors de la jornada | foto: Jordi Farré
aquelles persones que amb el seu gi esdevingut una realitat. Visca el
treball i dedicació a la Penya, han Barça! | Penya Barça d’Artesa de
contribuït a que la classi¿cació ha- Segre i Comarca
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)oto de grup
d’alguns dels
assistents
| foto: Creu Roja la
Noguera

18 d’abril va tenir lloc a Artesa la
XII Trobada Comarcal de Voluntaris i Voluntàries de la Creu Roja la
Noguera, que va aplegar una quarantena de persones voluntàries de
la institució que realitzen la seva acció a tota la comarca. Les activitats
programades pel voluntariat es van
desenvolupar al centre d’Entitats, cedit per l’Ajuntament. Destaca la pre-

L

sentació interna de la memòria de la
Creu Roja 2014 i la formació sobre
diplomàcia amb la qual es va iniciar
la jornada.
També es van fer dos tallers formatius, un de comunicació i assertivitat i un altre d’ús optimitzat dels
smartphones. La trobada va acabar,
després d’un dinar, amb la visita al
Castell de Montsonís per gentilesa

‘Coaching‘ amb David Jorba
avid Jorba és un manresà format acadèmicament als EUA
que, després d’ocupar càrrecs directius en importants multinacionals,
apro¿ta l’experiència per desenvolupar el mètode “SIC. 12 pilars de la
intel·ligència emocional. Tècniques
de coaching per al segle XXI”. És un
mètode de formació intensiva tant
per empresaris, directius, docents,
joves com famílies, es bast en tècniques d’intel·ligència emocional, PNL
(programació neurolingüística) i coa-

D

ching. També ha desenvolupat un
programa on treballa amb cavalls, indicat per a persones amb problemes
d’autoestima, que estimula el nivell
sensorial i psicomotriu, la superació
de pors, la comunicació, i ajuda a
trencar les barreres de di¿cultat amb
què es pot trobar una persona. Actualment, David Jorba és formador i
coach en centres d’alt rendiment esportiu a Catalunya.
El curs 2012-2013 l’AMPA va organitzar una sessió de coaching amb

dels mateixos gestors i amb el suport
de l’Ajuntament de Foradada.
La trobada vol ser un reconeixement a la tasca solidària que duu a
terme el voluntariat i anima tota la
població a vincular-se amb l’entitat.
Els interessats poden posar-se amb
contacte amb la Creu Roja a Balaguer (973445795) i l’acció es pot realitzar al propi municipi. | Creu Roja

ell, on es va posar en comú el mètode dels 12 pilars. Va ser una jornada
molt pro¿tosa i hem pensat que seria bona idea repetir. Jorba torna a
l’Escola el 9 de maig a la tarda, amb
una activitat especialment pensada
per fer pares i ¿lls conjuntament i per
fomentar els valors en família. Hi podeu assistir totes les famílies sòcies.
Serà sens dubte una tarda diferent
i molt estimulant. Ah... esteu convidats a berenar! Si en voleu saber
més:
http://sic-coaching.blogspot.
com.es/, https://www.facebook.com/
davidjorba12pilars | AMPA Escola
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Sortida cultural a Torrebesses
l 3 d’abril, Divendres Sant, vam
desplaçar-nos a Torrebesses, on
hi ha el Centre d’Interpretació de les
Construccions amb Pedra Seca. De
la mà de l’historiador i guia Oriol Regué, vam visitar uns aljubs propers al
poble, de formes còniques falses, ja
que estan acabats amb dues pedres
planes que tanquen la volta, construïda amb pedra seca sense cap tipus de ciment ni matèria si no pedra.
Tot seguit, vàrem visitar la pedrera
d’on s’extreia la pedra per construir
les cases del poble, cabanes de volta i aljubs. En Josep Roqué ens va
explicar perquè i quan es va produir
aquest fet geològic. A continuació,
l’Oriol Regué ens va fer una pinzellada de la història del poble des
d’aquest lloc, que té una vista privilegiada. Després pujàrem a l’ermita
del poble, d’estil gòtic, dedicada a
Sant Roc, i per acabar, vàrem anar al
poble, on visitàrem l’església romànica del segle XII dedicada a Sant

E
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8n dels últims indrets visitats, l’esglpsia inacabada | foto: terres del Marquesat

Salvador, amb un retaule de pedra
policromada del segle XIV dedicat a
la vida de Sant Joan, obra de l’Escola de Lleida. Continuàrem visitant els
baixos del Centre d’Interpretació, on
hi ha un petit museu dedicat als estris de treball de la pedra, un estable
i uns trulls.
Per acomiadar-nos, vam donar
un tomb ràpid pels carrers, on hi ha
casa Gort, un casal del segle XIV gòtic renaixentista preciós i, per últim,

el nostre guia ens va explicar la història de l’església nova, del segle XIX
i una obra inacabada, ja que pel fred
i les males collites el batlle d’aquell
temps, Tomàs Ballesté, es va arruïnar i no va acabar l’obra. Avui hi ha
una plaça dedicada al batlle, la plaça
del ball per la Festa Major.
Volem donar gràcies a l’Oriol Regué per la seva aportació documental
per editar el dossier que vam donar
a la nostra gent.| Francesc Gessé
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Qotícies
de la biblioteca
NOVETATS
D’ABRIL
NOVEL·LA ADULTS
El origen perdido. Matilde Asensi.
Planeta

Un viatge pel coneixement, descobrint
misteris de la història de la humanitat,
les paradoxes de la teoria de l’evolució
i el veritable paper dels espanyols en
la conquesta d’Amèrica. Una novel·la
enlluernadora i un joc d’intel·ligència.
La clau és el poder de les paraules.

En la pell de l’altre. Maria Barbal.
Columna
La Ramona i la Mireia, de famílies
ben diferents, coincideixen als anys
seixanta a la mateixa escola al barri
del Poblenou de Barcelona. Quan se
separen per continuar estudiant, una a
la Universitat i l’altra a una acadèmia
del barri, no esperen que els seus camins tornin a trobar-se.
Eufòria. Xavier Bosch. Proa
Què se n’ha fet de Dani Santana? El
periodista està enguixat de dalt a baix

Activitats
 Presentació de l’exposició Mar i
Cel il·lustrat.
Laia Jou, una de les artistes participants, en representació del
col·lectiu “El cafè dels artistes”,
presentarà el projecte i parlarà
de la seva obra i del procés
creatiu. Als assistents se’ls hi
donarà la benvinguda amb una
copa de vi.
Dijous 7 de maig a les 20.00
 Hora del conte
Dimecres 27 de maig a les
17.30 hores. Àrea Infantil
 Club de lectura
Parlarem del llibre Calaveres
atònites, de Jesús Moncada. Si
esteu interessats en participar, a
la biblioteca us informarem
 Exposició Els dibuixos dels nens
i nenes de l’Escola Els Planells
Alumnes de primària de l’Escola
Els Planells han visitat la Biblioteca per fer un dibuix i celebrar
que enguany ha estat declarat
“L’Any de les Biblioteques”. Fins
al 8 de juny. Àrea Infantil
 Exposició Cartells de Tintín
Mostra cedida per la família Orpinell-Díaz de Montsonís. Fins al
8 de juny. Àrea Activitats
 Exposició Mar i Cel il·lustrat
Homenatge a Àngel Guimerà
coincidint amb el retorn de l’obra
de teatre als escenaris pel 40è
aniversari de Dagoll Dagom. Exposició cedida pel grup El Cafè
dels artistes. Fins al 8 de juny.
Àrea Activitats
 Exposició Talla de fusta de Felip
Gómez Peña
Fins al 31 de juliol. 1r pis

en un hospital després d’un intent
d’assassinat. Però no tot és com diuen
els diaris.

El joc dels miralls. Andrea Camilleri.
Edicions 62
Qui vol confondre en Montalbano? Per
què li donen pistes falses i li engeguen
un tret al cotxe? El joc dels miralls és
un veritable laberint. Posen una bomba en un dipòsit abandonat i el rastre
porta cap als nous veïns d’en Montalbano, una colla d’okupes carregats
d’antecedents penals.

NOVEL·LA JUVENIL
El libro de las maravillas, cuentos de Tanglewood. Nathaniel Hawthorne. Alba

CONEIXEMENTS ADULTS
Cinta aislante para padres. Vicki Hoefle. Alba
Saber cocinar. Sergio Fernandéz i Mariló Montero. Espasa

INFANTIL
L’ou de l’eriçó. Nozomi Takahashi. Tramuntan

Pl. de l’AMuQtameQt, Casal Cultural, eQtrada carrer ValèQcia, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

HORARI Tardes de dilluQs a diveQdres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Un diumenge qualsevol de la meva joventut
avent passat la guerra, les
coses s’anaven normalitzant.
Eren els anys 50, la gent treballava
i s’anava guanyant algun dineret,
que servia per menjar i no gran cosa més. Els diumenges al matí ens
arreglàvem una mica i anàvem cap
al mercat, la major part de vegades
només a xafardejar, ja que de comprar coses, només es compraven les
més precises per anar tirant. Al mercat sempre hi trobaves algun amic,
i xerràvem. Després era obligat a
anar a veure els “quadres del cine”,
que estaven emplaçats a la carretera, a la vorera on després hi va haver el Cinema Catalunya.
Allà ens recreàvem mirant escenes de les pel·lícules que tocava
aquell diumenge i tots fèiem els comentaris que crèiem oportú. A la una
del migdia anàvem a dinar. Després,
quan era la temporada anàvem al

H

futbol, on gaudíem més que si haguessin estat partits de Primera Divisió. En acabar el futbol, anàvem una
estoneta al cafè a fer els comentaris
de les jugades dels futbolistes. Si
era aviat, jugàvem al billar o al futbolí, i no massa tard anàvem a sopar,
perquè aviat començava el ball.
La major part dels festius es ballava a la carretera, davant de Ca
la Petit i de cal Mianes. Si passava
algun cotxe de tant en tant, la majoria paraven ¿ns a acabar la peça
de ball que tocaven, i aleshores passaven i.... Si n’hi havia algun que no
volgués parar perquè tenia pressa,
llavors ballàvem per les vores de la
carretera i quan havia passat tornàvem a ocupar-la tota.
A l’hivern, que feia més fred, es
ballava a la sala del cafè del Cadiraire. L’orquestra era sempre d’Artesa, el nom el varen canviar mol-

tes vegades però els músics quasi
sempre eren els mateixos. Els que
més recordo eren els Ritmos Modernos, Nuevos Ritmos o Dodó Escolá
y su orquesta. Eren persones molt
treballadores, tocaven força bé i la
música s’acabava cap a les 12 de
la nit. Aleshores, molts anàvem a la
fàbrica de gasoses del Miquel Solé,
que estava entre el taller del Campabadal i Cal Comenge. Allà preníem
una gasosa ben fresqueta i ... Cap
a dormir, que l’endemà s’havia de
treballar. Encara que no hi hagués
els avenços que hi ha ara, ens ho
passàvem força bé.
Així era com normalment passàvem els diumenges al nostre poble,
tot i que quan era la temporada de
festes majors als pobles de la rodalia ens hi deixàvem caure, anant-hi
ja fos a peu o en bicicleta, perquè no
hi havia res més.
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esports
1r Trofeu Meià Climbers a Vilanova
l dissabte 4 d’abril es va dur a terme el primer Trofeu Meià Climbers. Aquesta cita, organitzada per
membres de l’equip Meià Runners,
consistia en una competició d’escalada al rocòdrom de Vilanova de Meià,
poble amb molta tradició en aquest
esport.
El rocòdrom va ser construït per
l’associació de joves de la Vall de
Meià fa força temps, per a tots aquells
i aquelles que volguessin entrenar-se
o gaudir de l’escalada quan el temps,
el clima, la tècnica o el material no ho
permetessin a l’exterior.
El dia abans de la competició, es
va obrir el rocòdrom perquè escaladors i escaladores poguessin entrenar. És important, en una competició
com aquesta, conèixer la instal·lació
(tipus de preses, inclinacions de les
parets, sostre, vies, etc.). Per aquest
motiu, durant tota la tarda va haver-hi
gent practicant. Fins i tot, durant una
bona estona, eren més de mitja dot-

E
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Dos moments de la competició | foto: Laia París Rivas i Xavier Fontanals Palacios

zena els escaladors i escaladores
que hi havia a la instal·lació.
La competició en si va començar
dissabte a les 10 del matí amb les
fases classi¿catòries. En elles, es
decidiria qui passava a les semi¿nals
masculina i femenina.
Al matí van competir més d’una
desena d’esportistes i a la tarda van
fer-ho cinc més. En total, 10 nois i
5 noies van prendre part de la competició. Cal dir que va venir gent de
diversos llocs de la província (Artesa
de Segre, Oliana, Lleida i la Vall de
Meià).

Separats per categoria masculina
i femenina, les noies varen ser les
primeres en encetar aquest esdeveniment esportiu. Tot i ser les deu de
matí d’un dissabte, van tenir força
expectació. Suposem que això els
va fer “apretar les dents”. Després
de competir les noies, van fer-ho els
nois.
Per passar a la semi¿nal s’havia
d’aconseguir el major número de
punts en la fase classi¿catòria. En
aquesta, els esportistes es van trobar
9 vies d’escalada, amb una graduació que anava del IV+ al 7a. Cada via
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tenia uns punts establerts en funció
de la di¿cultat, de 50 la més fàcil a
170 la més difícil.
En categoria femenina, cada escaladora tenia tres rondes de 5 minuts per fer el màxim de vies i, per
tant, de punts. En masculina, cada
participant feia tres rondes de 7 minuts. Els vencedors de la fase classi¿catòria van ser, per banda femenina, Júlia Moreno (170 punts) i, per
banda masculina, Ivan Balagueró
(1030 punts). La inscripció a la competició tenia un cost de 5 euros que
permetien entrenar el dia anterior,
competir, rebre un bloc de magnesi,
un adhesiu d’escalada, un clauer, un
refresc energètic i un trofeu (segons
la classi¿caió).
A la tarda, de 17 a 19 hores, els
escaladors/es que no havien pogut
anar-hi al matí van fer les fases classi¿catòries. De 19 a 22 hores, van
ser les semi¿nals i ¿nals masculines i
femenines. Les escaladores que van
passar a la semi¿nal varen ser Júlia
Moreno, Laia París i Laura Massa-

na. Per la banda masculina, van ser
Ivan Balagueró, Marc Vidal i Gerard
Casals. A la semi¿nal, per sorteig,
es varen escollir tres vies d’escalada
(“Marxa enrere”, “La via salvatge” i
“Spidercerdo”) i la “Rojo Amanecer”,
de més graduació. Les puntuacions
de les vies eren, respectivament, de
70, 100, 150 i 170 punts. Cada escalador/a tenia 7 minuts per aconseguir el màxim de punts. En categoria masculina les puntuacions varen
ser: Ivan Balagueró (660), Marc Vidal
(510) i Gerard Casals (480). En Marc
(de l’equip MegaBows) hauria pogut
fer més punts, però ja passava a la ¿nal i va reservar les forces. En dones,
Laia París (de l’equip A.E. Baldomar) tenia molèsties musculars i es
va passar a fer la ¿nal directament,
entre la Júlia Moreno i la Laura Massana. La ¿nal era un 2+2: cada escalador/a, en el seu torn, afegia dos
moviments més a la via que, decidit
a sorts, el/la rival havia començat.
Finalment, els vencedors varen ser
Júlia Moreno i Ivan Balagueró. Ara

A dalt, els premiats en categoria
masculina i a bai[, en Iemenina | fotos:
Laia París Rivas i Xavier Fontanals Palacios

bé, les ¿nals van estar molt renyides, tant en categoria femenina com
masculina. Agraïments a: Lokal VdM,
Queviures Susana, Ajuntament de Vilanova de Meià i a tots i totes els/les
participants. | Meià Runners

L’Escola masculí del
CENG guanya el memorial
Diego Rubio de Reus
’equip masculí de l’Escola de Bàsquet del CENG va
guanyar el torneig Memorial Diego Rubio de Reus,
disputat l’1 d’abril. Es tracta d’una competició que es
disputa a la capital del Baix Camp durant la Setmana
Santa, en què hi prenen part equips vinguts d’arreu de
Catalunya.
Els nens entrenats per Júlia Camats van guanyar tots
els partits ¿ns arribar a la ¿nal, on en un emocionant duel
van guanyar el Reus, amb pròrroga inclosa, que es va
decidir amb un triple anotat a l’últim segon per Jofre Aumedes.| CENG

L

L’equip guanyador, amb l’entrenadora
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iQ memoriam
Teresa SaQtesmasses i Oliva
Després d’una llarga vida, aquest
8 de març als 91 anys ens ha
deixat la mare i àvia Teresa, pels
amics i coneguts, la Teresina de
cal Quim.
La família volem donar les
gràcies a tota la gent que ens ha
donat suport, i en especial als

professionals del CAP d’Artesa,
metges i infermeres, per la seva
atenció i dedicació.
Sobretot els últims mesos, que
és quan més ella els va necessitar.
| La família

FraQcisco Mora March
El Sisco Mora ens va deixar el
passat 20 de febrer. La teva esposa, ¿lls, ¿lls polítics, néts, besnéts
i tota la família no oblidarem mai
el teu somriure.
Des d’aquí volem expressar el
més sentit agraïment a les mostres de condol rebudes durant

aquests dies.També volem donar
les gràcies al personal del CAP
d’Artesa de Segre per la seva
dedicació, professionalitat i tracte
rebut.

| Família Mora-March

Margarita Roca SeQdiQ
9tdua de 0iquel %ertran 5oca

Volem agrair als veïns de Tòrrec,
amics i coneguts, el suport rebut
en moments tan tristos per la
família.
També volem agrair al personal sanitari del CAP d’Artesa de

Segre, l’atenció i el servei rebuts
durant aquest temps i la humanitat vers el malalt.

| Família Bertran-Roca

MoQtserrat Brescó Marsà
De part de tota la família, volem
donar les gràcies a totes les persones que ens van fer companyia
i van mostrar el seu condol en el
trist moment en què la Montserrat
ens va deixar.
I també agrair especialment
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tota la paciència i dedicació del
personal del CAP d’Artesa en les
moltes ocasions que hem necessitat el seu servei.

| La família
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poesia
Un indret en calma
El simple cant dels ocells
o el simple brogir del riu
fan d’aquest lloc,
un indret màgic.
Estirat en l’herba molla,
contemplo el cel blau,
on els núvols blancs
em distreuen durant hores.
Aconsegueixo veure en ells,
in¿nitat de formes.
Algunes molt clares
i d’altres d’abstractes.
Una calma aclaparadora
s’imposa en aquest indret
i, sense voler-ho, també en mi,
abstraient-me de qualsevol canvi.
La meva vista i la ment
han quedat ¿xes en el cel
on, tan sols, les fulles d’un arbre
difuminen els raigs solars.
És una vista preciosa,
podria quedar-me hores i hores
aquí estirat, enmig d’aquesta calma,
enmig d’aquest indret tan espectacular.
| Ivan Balagueró i Massanés

Ment
Lo pensament
se m’escurce.
Es fa tan pitit, tan pitit,
que ni tan sols s’a¿gure;
s’esfume i desapareix;
només quede lo silenci;
l’instant nu,
pur i despoblat;
l’ara ben sol,
lliure del temps.
Sense principi ni ¿,
ple;
ni passat, ni futur.
Nounat...

| Francesc Porta
Baldomar, 7 d’abril de 2014
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fa 25 aQ\s
Abril de 1990
i alguna temàtica sobresurt
aquest mes, té a veure amb la
Dàlia Blanca, tant pel que fa a les
obres de condicionament del local
com en relació a la secció d’aquesta entitat centenària que ha perdurat
més en el temps, les Caramelles.
PORTADA. Una foto del Sisquet
ens mostra la façana restaurada de
la Dàlia Blanca. A destacar que el
segon logotip que va tenir la revista
dóna una mica de vida a la portada
amb el color vermell en una època
que tota la revista era en blanc i negre.
EDITORIAL. La Dàlia: un local
pel poble és un editorial que recorda els temps d’esplendor d’aquest
local, a principis del segle XX, així
com les diferents etapes que el van
anar portant a la decadència. Però
fa 25 anys el van restaurar per tornar
a donar-li vida.
ENTREVISTA. Bartomeu Jové
signa l’article Domènec Sabanés i
Porta, president de la Societat Coral “La Dàlia Blanca”. Il·lustrada amb
una foto del Mingo, l’entrevista fa un
repàs a la situació de l’entitat i del
local. Les obres de condicionament
havien començat uns 9 anys abans,
amb Ramon Regué de president,
i es preveia encara un parell més
d’anys ¿ns a enllestir-ho degut a les
di¿cultats econòmiques. Sabanés
explica que el local està a disposició
de totes les entitats i agraeix la paciència dels socis.
EL CONSELL COMARCAL INFORMA. La secció recull una sèrie
de recomanacions sobre els aliments manipulats (congelats, formatges, mantega, pastes i conserves).

S
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CARAMELLES. Sícoris
signa un article
de dues pàgines que recull
les seues consideracions sobre
la celebració de
la Pasqua i les
emblemàtiques
Caramelles, de
les quals en
publica 6 fotos
pròpies. Es lamenta de la pèrdua de l’aplec
del Pla de dimarts de Pasqua i no s’estalvia les crítiques
a les autoritats
locals respecte a la promoció de les tradicions.
Acaba encoratjant els caramellaires
amb uns versos seus que molts recordarem sempre:

“(...) Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc, canteu igual,
que ha tornat la primavera
i el cel s’ha tenyit de blau
(...)”
PREMSA. La revista publica Assemblea anual de la Premsa Comarcal, una crònica de la jornada que va
tenir lloc a Vilafranca del Penedès
el 10 de març. L’article també inclou
informació d’aquesta zona que destaca per la seua producció vinícola.
Val a dir que La Palanca és membre
de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC).

GEOGRAFIA DE LA POBLACIÓ.
(studi demogrà¿c del municipi d’Artesa de Segre és un article en què
Josep M. Sabartés Guixes analitza
la davallada demogrà¿ca que continua experimentant el municipi,
centrant-se en els darrers 8 anys.
Sabartés ho detalla en 3 aspectes:
disminució de la natalitat, augment
de la mortalitat i Àux migratori negatiu. Al ¿nal es pregunta si és possible
mantenir el municipi viu des del punt
de vista demogrà¿c mentre l’economia local sigui gairebé exclusivament agrícola.
CARTES A LA REDACCIÓ. Josep Solé i Alsedà escriu la carta A
la memòria de Josep Lladonosa, en
què es dirigeix directament al difunt,
tot comentant com es van conèixer
al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona 20 anys abans i l’interès que
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Ramon Giribet i Boneta
Lladonosa havia mostrat per la seua
col·lecció de vals-moneda de la
Guerra Civil.
OPINIÓ. M.R. signa l’article Un
dia es va fer vaga, en què va exposant el desenvolupament d’un dia de
vaga d’estudiants, tant des del punt
de vista general com local, i va intercalant opinions sobre el tema. Una
de les més contundents és aquesta:
“Aquells joves, els d’avui i els que
vindran demà, sempre estaran en
possessió absoluta de la raó”.
NOTÍCIES DE PREMSA. La notícia més propera que hi trobem es
refereix a la descoberta d’una nova
espècie de dinosaure de fa 65 milions d’anys a Isona, batejat amb el
nom cientí¿c de Pararhabdodon Isonensis.
CUBELLS: CULTURA I ESPORT.
Un extens article sense signar, amb
el títol Tres monitores dirigeixen un
curset de gimnàstica de manteniment, explica l’experiència, a Cubells, d’un col·lectiu de 20 dones
que es reuneixen 3 vegades a la setmana des de fa 4 anys per practicar
aeròbic, gimnàstica, ioga, manteniment i jazz, a càrrec de 3 persones
de la mateixa localitat: Rosi Vizcaíno, Montse Ros i Pepita Sanjuan.
Però també es troben per altres motius: sopars, sortides...
En la mateixa secció, apareix el
programa de la 1a Setmana Cultural

del Col·legi Públic de Cubells, que
recull una gran diversitat d’activitats
(fotogra¿a, pintura, cuina, socorrisme, ceràmica, informàtica...).
CARTES A LA REDACCIÓ. Jaume Cardona escriu una llarga rèplica amb el títol El debat de l’autodeterminació. Una bona part del text es
per criticar durament el tractament
que es va donar en la revista anterior, tant en l’editorial com en la informació municipal, en relació a les 2
mocions presentades en el Ple pels
grups d’ERC i de CiU, utilitzant expressions com “aiguabarreig” i “contradiccions”.
Tot seguit exposa una extensa
argumentació sobre el posicionament del seu grup, tot diferenciant
les funcions del Parlament i dels
ajuntaments. Per acabar, també dedica una part de la seua rèplica a la
carta que sobre el mateix tema signava Benet Tugues, president
regional d’ERC.
JOCS
DE
PASQUA. L’Anna de Montclar
signa
l’article
El catxo: ”Els
records
sempre són agradables”. Explica
com el seu avi
li recordava la

il·lusió amb què es vivia l’aplec de
dilluns de Pasqua a Salgar i en destaca una cosa singular: el joc del
“catxo”.
HUMOR. Reapareixen els entranyables Quimet i Cosme amb
força. Una pàgina sencera amb cinc
acudits de diversa temàtica, però
la majoria relacionats directa o indirectament amb la política. Transcric una curiosa de¿nició d’aquests
personatges: “L’autodeterminació és
determinar un assumpte mentre vas
amb auto”.
IMATGES D’AHIR. Les caramelles en el temps és un recull fotogrà¿c d’aquesta tradició tan nostrada.
Per la informació de la pàgina, es
dedueix que les dues primeres corresponen a l’any 1956, una de les
quals reproduïm. Les altres dues
són de 1974. Els autors són els fotògrafs Gatius i Sisquet.
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iQformació
Mes d’abril
PLE ORDINARI
(30 DE MARÇ)
Absències: Jordi París i Peralba
(ERC)
S’aprova, per unanimitat, l’acceptació de les ajudes i normativa de les
actuacions següents, incloses en el
PUOSC:
- Revestiment del camí de Cal Canes
i Cal Beltran, del nucli de Vedrenya.
- Revestiment del camí de Cal Malús
del nucli de Vedrenya.
S’aproven, per unanimitat, els
plecs de clàusules administratives
particulars que han de regir les licitacions d’ambdues obres, mitjançant
procediment obert amb diversos

*
*
46 I

criteris d’adjudicació, amb un pressupost d’execució per contracte de
31.030,53 i 21.961,71 euros (IVA inclòs), respectivament.
S’aprova, per unanimitat, la certi¿cació núm. 1 de l’obra Equipament sociocultural d’Alentorn per
un import de 4.482,50 euros més
IVA, realitzat per l’empresa M. i J.
Gruas, SA. Import pendent d’executar 178.935,19 euros.
S’acorda, per unanimitat, aprovar
el Conveni de col·laboració entre el
Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, en
matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
S’aprova, per unanimitat, rati¿car
la modi¿cació estatutària del Consorci del Transport Públic de l’Àrea

de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, per adaptar-lo a la normativa
vigent.

APROVACIONS
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 7.260,34 euros, i les
corresponents a l’exercici comptable 2015, que pugen la quantitat de
201.725,10 euros.

LLICÈNCIES D’OBRA
- Adequació de l’habitatge, consistent en fusteria interior i exterior,
electricitat, paleteria, lampisteria i
altres, al carrer Enric Granados, 4,
d’Artesa.
- Construcció d’un habitatge unifami-

Dates a recordar
ReQovació del DNI - Fins pròxim avís per part
de la Policia, no es tornarà a renovar el DNI
a l’Ajuntament. Per a més informació, podeu
adreçar-vos a l’o¿cina de tramitació del DNI a
Lleida (C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. Dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h.
També podeu demanar cita prèvia trucant al
902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es).
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Preinscripció a la Llar d’Infants “El Bressol”
Atés que el període de preinscripció a les llars
d’infants és entre els 4 i 15 de maig, us informem de la documentació necessària per inscriure el vostre ¿ll/a a la Llar d’Infants Municipal
“El Bressol” per al curs 2015/2016. La inscripció
s’ha de formalitzar a les O¿cines Municipals:
Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament complimentat. Certi¿cat mèdic segons
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muQicipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

liar entre mitgeres al carrer Camp de
Futbol, 27, d’Artesa.
- Instal·lació d’un elevador a l’edi¿ci
del carrer les Monges, 42, d’Artesa.
- Rejuntar la pedra de la façana de la
casa al carrer Església de Collfred.
- Instal·lació d’un elevador a l’edi¿ci
de la carretera d’Agramunt, 41, d’Artesa.
- Pintar la façana i repassar la teulada a l’immoble del Raval de Sant
Pons, s/n d’Anya.
- Obres de legalització d’una activitat destinada a ¿sioteràpia i rehabilitació com a ampliació d’un centre
d’estètica a la plaça del Progrés, 2,
d’Artesa.
- Construcció d’un rentador de vehicles amb mànegues a pressió amb
servei de desinfecció i neteja de vehicles de transport animal al carrer
Francesc Macià, 2, del polígon industrial “El Pla” d’Artesa.
- Posar Onduline, canviar teules
trencades i canviar algunes llates a
l’immoble del carrer Església, 14, de
Collfred.
- Canviar les rajoles trencades de la

cuina i del balcó al carrer Jesús Santacreu, 33, d’Artesa.
- Canviar les escales al carrer Sant
Antoni M. Claret, 21, d’Artesa.
- Per obrir una porta a façana de dimensions 4,60 x 3,60 metres del taller situat a la carretera de Ponts, s/n
d’Artesa.
- Col·locar dos pals de fusta per donar servei telefònic a l’habitatge del
camí de Baldomar, 13, a Alentorn.
- Enderrocar paviment per esquerdes i executar-ne un de nou al garatge del carrer Girona, 7, d’Artesa.
- Canviar peça coronament i rajoles
interior de piscina, de la ¿nca situada al carrer Ponent, 2, d’Artesa.
Autorització d’entrada i sortida de
vehicles a través de la vorera:
- Gual de 2,30 metres lineals a l’edi¿ci del carrer Roc del Cudós, 4, d’Artesa.
Autorització de connexió a la xarxa d’aigua:
- Instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a la carretera d’Agramunt, 101, d’Artesa.

Autorització per ocupació de via
pública:
- Per un recinte de 10,80 m2, situat
al carrer Sants Cosme i Damià, 22,
d’Artesa.

INFORMES D’ALCALDIA
S’acorda concedir 500 euros de
subvenció a l’Escola Els Planells per
la 29 Setmana Cultural.
S’acorda concedir 2.000 euros
de subvenció a l’Associació Cultural
La Palanca per fer front a les despeses de funcionament i edició de la
revista durant l’any 2015.
S’acorda autoritzar una subvenció extraordinària de 1.500 euros
com a col·laboració econòmica de
l’ajuntament per la participació de
l’Institut Els Planells al concurs First
Lego League que es va celebrar a
Tenerife.
S’informa que el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya està promovent
una proposta per iniciar la redacció
del projecte de declaració del Parc
Natural del Montsec.
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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)

Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalci¿cadors
Osmosi
FoQtaQeria

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

Artesa de Segre Tel. 696 145 650
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humor
J. Galceran

PreseQtació de les caQdidatures muQicipals
CiU d’Artesa (a mitjanit): - Què encara hi som a temps?
És que no trobàvem la llista ni el cap de llista.
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imatges d’ahir
1963

Bartomeu Jové i Serra

A dalt 5amón Aymerich, )ernando *alceran, 9entura &anes que ps qui ens ha cedit la Ioto , -osep %oher, -oan 0orera i -oan 5ibes. A sota 0arcel.lt %adia, Antoni %erengueres %enito %atalla, )rancisco 6abanps i Eduard 6an].

La pedrera de l’Artesa (i II)
es de bon començament, el
1922 (foto petita), l’Artesa ja
s’havia nodrit de la pedrera, gent bàsicament del poble i de la comarca.
Hi havia moltes formacions de juvenils i del primer equip fetes principalment per jovent de casa.
Educar per l’esport
Si de petits, a més de la tasca
escolar, els ensenyen a cuidar-se, a
esforçar-se per a competir, la vigília
del dia que hi ha partit, de futbol o
de bàsquet, entenen que han d’anar
a dormir d’hora. Tenen entrenadors
que els ensenyen com s’han de fer
les coses, a viure i gaudir d’allò que
estan fent. I tenen entrenaments setmanals.
Entrenar-se amb pilota o sense,
en grup, per a competir amb gent
de la seva mida, els crea un sentiment, un esperit de superació, que
pot contribuir a ser millors en l’estudi,
a prendre responsabilitat d’allò que

D
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els agrada. Compartir amb altres els d’Europa. Diferents cultures, idiomes
pot crear amistats del poble o de fora també diferents. Amb el futbol, tots
que poden durar tota la vida.
parlen el mateix idioma en assumir
UQa aQècdota
les mateixes regles.
Si més no, es força curiós que Agrair als pares
els tres alcaldes de més durada a
El sacri¿ci que avui fan alguns
Artesa hagin estat lligats al futbol: de portar als ¿lls a quilòmetres de
Jaume Cardona, jugador i presi- distància per seguir en les competident; Jaume Campabadal, jugador i cions. Veure aquest esforç dels papresident (amb el Julià Puigpinós); i res, de vegades estimula la il·lusió
Mingo Sabanés, 21 anys de jugador. dels nois i els pot ajudar a millorar el
És evident que a Artesa, el futbol ha caràcter i la salut, a cuidar-se millor.
estat sempre un
esport molt popular.
CompeticioQs
Actualment,
hi ha competicions infantils i
juvenils, de canalla d’arreu del
món. Del Brasil,
Argentina i Ja- . 0asot, %lanch, &lúa, )ita, Enric capitj , Aldavó,
pó, amb països &ampabadal, 3epito, 5osell, *ranyó 9ictor , %runet.
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la foto

La Iesta del diumenge de 5ams, amb els nens i nenes ³benewnt la palma´ com a protagonistes, va donar el tret de sortida a la 6etmana 6anta el dia  de maro i va congregar desenes de persones davant de l’Esglpsia | foto: Jordi Farré

