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agenda
Agenda

Actes

ciutadana

maig
MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS:
DIA 20: Isona Prat i Solé, ¿lla de Marc
i d’Araceli
DEFUNCIONS:
DIA 5: Dolors Galceran i Porta 94
anys , natural de Baldomar
DIA 7: =oila Guiu i Bandé 3 anys ,
natural d’Artesa de Segre
DIA 14: Mariano Bernaus i Aran 79
anys natural d’Agramunt

FONTS: Registre Civil
d’Artesa de Segre,
Ar[iprestat d’Artesa de
Segre i Ajuntaments
de Foradada i de
Vilanova de Meià.

que sabem que es faran

DIA 17: Iolanda Massana i Tohà 3
anys natural d’Artesa de
Segre
DIA 17: Remigio Riart i Caelles 92
anys natural de Montargull
DIA 31: Maria Bertran i Bertran 92
anys natural de Baldomar
MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS:
DIA 30 D’ABRIL: Ramon Segú i Riart
65 anys Natural de V. Meià
NAIXEMENTS:
DIA 4: .arles Lavignole i Abilleira, ¿ll
de Xavier i de Carola

Tot el mes
E[posicions de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot. Biblioparc i Bibliopiscines
2015. Veure pàg. 21

Dissabtes fins a l’11 de juliol:
De les 11 a les 13 h, al Centre d’Entitats
Les Monges 1r pis, sala 2 , Tamboret
IotoJrj¿F GeO mXQLFLSL G¶$rteVa Ge 6eJre.
Per a la nostra memòria històrica col·lectiva, dei[eu-vos fotogra¿ar veure pàg. 12

Divendres de juliol
Bisbe Bernaus, Sardanes veure pàg. 19

27 de juny:
Festa major de Vernet

4 i 5 de juliol:
Festa major de Collfred

18 i 19 de juliol:
Festa major de Tudela de Segre

Nota de la redacció:

24, 25 i 26 de juliol:
Festa major de Montclar

En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els nai[ements
i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i
Vilanova de Meià dels quals en tenim conei[ement, e[cepte quan les persones
interessades ens facin saber de manera e[plícita que no ho volen.

25 de juliol
Festa major de Collfred

25 i 16 de juliol
Festa major de Vilves

temps

maig

Fonts: 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: 19,
Temperatura mà[ima: 35 dia 13
Temperatura mínima: 6 dia 21
Dies amb precipitacions:
dia 19, 3 mm

4I
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B) OBSERVATORI DE BALDOMAR

Temperatura mà[ima: 35,7 dia 13

Temperatura mitjana: 1,2
Temperatura mà[ima: 34,6 dia 14
Temperatura mínima: 3,2 dia 21
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació mà[ima: 2,6 mm dia 19
Total precipitacions: 2,9 mm

Temperatura mínima: 3,6 dia 21

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana: 1,5

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació mà[ima: 11,3 mm dia 19
Total precipitacions: 11,9 mmm

MUNICIPI DE FORADADA
Dies amb precipitacions: 1 dia 19,
5 mm
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Política i cultura
El passat 13 de juny es van constituir els nous ajuntaments, sense
sorpreses a casa nostra. Els resultats varen ser clars i seguiran governant els matei[os alcaldes a Artesa,
Alòs, Cubells, Foradada i Vilanova,
amb equips que incorporen cares
noves sobretot a Artesa, on dels
11 regidors elegits, 9 s’estrenen en
el càrrec . A tots ells els animem a
treballar pels nostres municipis amb
il·lusió i responsabilitat.
Arreu de Catalunya i d’Espanya, contràriament al que ha passat
a casa nostra, sí que hi ha hagut
canvis signi¿catius i molts alcaldes
s’estrenen en el càrrec. Les novetats més signi¿catives són les noves
alcaldesses de Barcelona i Madrid,
les “indignades” Colau i Carmena,
respectivament. Veurem com anirà,
ja que una cosa és fer oposició i activisme i l’altra és governar. El que
segur aportaran és sang nova a la
política, que tanta falta fa.
Un altre fet a comentar és l’atomització del panorama polític, que
ha fet que els diferents partits s’hagin hagut d’entendre per decidir els
nous càrrecs, donat que en pocs
ajuntaments s’han donat majories
clares. El diàleg, l’entesa i els pactes seran necessaris per governar
les institucions. Ai[ò és bo si hi ha
esperit de col·laboració, però pot
produir un efecte indesitjable que és

la ingovernabilitat.
Dei[ant de banda la política, Artesa està d’enhorabona pel que fa
a l’àmbit cultural. L’escola Els Planells va rebre un dels premis Baldiri
i Rei[ac pel projecte educatiu (OV
3aVtoretV.
El Premi de Narrativa Breu ha
arribat a la seva 26a edició amb més
participants que mai. I la sala gran
del Cubtural, recentment acabada,
amb teló, focus, so, escenari i butaques de primera divisió, bull pel que
fa a les activitats que s’hi fan.
Recentment s’hi han celebrat
dues representacions que ens han
de fer sentir orgullosos per la seva
qualitat: Bernat Giribet hi ha portat
el seu espectacle de dansa i música
amb la companyia 1aGXr, i el Grup
de Teatre d’Artesa hi ha representat
el 6oSar GeOV LGLoteV, tot celebrant el
seu 10è aniversari.
Ai[í doncs, i després de gairebé
una dècada des de l’inici del projecte del Cubtural iniciativa del grup
de CiU amb l’alcalde Domènec París, ben continuada per ERC, amb
l’alcalde Mingo Sabanés , Artesa té
en ple funcionament un equipament
cultural esplèndid. I lligant-ho amb
el títol de l’editorial, en aquest cas
no és veritat allò que la política dóna
l’esquena a la cultura. A Artesa, disfrutem d’un casal magní¿c gràcies
als nostres polítics.

NOTA: /a 3aOaQFa eVtj oberta a toteV OeV FoOāOaboraFLoQV Serz eQV reVerYem eO Gret
Ge SXbOLFarOeV 1ompV V¶aGmetraQ eOV eVFrLtV VLJQatV amb eO Qom Ge O¶aXtor o aXtorV /a
reYLVta Qo Ia VeYeV QeFeVVjrLameQt OeV oSLQLoQV e[SreVVaGeV SeOV VeXV FoOāOaboraGorV
Recepció de te[tos per a la propera revista: 10 de juliol

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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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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noticiari
Ja han començat els treballs per estabilitzar
del front rocós de la muntanya de Clua
’empresa adjudicatària de l’obra
d’estabilització del front rocós de
la muntanya de Clua va comenoar
els treballs el dia 13 d’abril. Tot
avanoa al ritme previst i si no hi ha
canvis d’última hora, estarà enllestit
a principis de juliol.
Es tracta d’una obra que es reclamava des de feia anys i que ha e[igit innumerables tràmits i gestions
a l’Ajuntament, des de l’obtenció de
tots els permisos i requisits legals
¿ns, evidentment, la imporant in-

L

S’han col·locat xarxes sobre la roca
per fer els treballs | foto: Dolors Bella

versió econòmica. Entre els tràmits
a realitzar hi ha hagut el fet d’haver

d’obtenir la propietat de la muntanya
o canviar la destinació d’una subvenció inicialment destinada a clavegueram.
L’alcalde, Mingo Sabanés, s’ha
mostrat molt satisfet amb la ¿ta
aconseguida i ha recordat els esforoos que hi ha dedicat el consistori. L’obra ha de permetre assegurar
el front rocós que hi ha sobre el poble de Clua i garantir que no hi haurà
despreniments, i ha estat e[ecutada
per tècnics d’alta especialització.

El recinte, el dia de l’obertura | foto: Dolors Bella

Arrenca la temporada amb
reformes a les piscines
es piscines municipals van arrencar la temporada
el 20 de juny amb la jornada de portes obertes. Els
usuaris hi trobaran amb notables reformes, ja que s’ha
eliminat la moqueta verda i s’ha substituït per zones amb
gespa arti¿cial. A més, hi ha una rajola imitació fusta al
voltant de les piscines, anti-relliscant i fàcil de netejar. Tot
plegat ha tingut una inversió d’uns 25.000 euros. Per altra banda, durant el juliol hi haurà classes d’Aquazumba
i durant els mesos de juliol i agost, els tradicionals cursos
de natació, tots ells en horaris de tarda o de vespre.

L

Ctra. d’Agramunt, 9 bxs. 25730 Artesa de Segre

T.973 402 047 / caracal.lamoda@gmail.com / facebook caracal·la Artesa
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Després d’haver dut el projecte tan lluny,
ara tocava
presentar-lo
a casa | foto:
Institut Els Planells

Tu també formes part dels Pitalegòrics!
questa frase, que sentíem en
un dels vídeos, emotius i alhora simpàtics, que podíem veure el
passat dijous, 2 de maig, a la sala
Polivalent de l’Institut Els Planells,
mostra el compromís que tants han
pres amb un projecte que han fet
seu. S’hi e[posava un treball que ja
no necessita presentacions, tot i que
la directora del centre, Ramona Solé, i els professors i ànimes del projecte, Montse Miralles i Jordi Trilla,
s’ocupaven de descobrir-nos tots els
secrets del funcionament de la First
Lego League. Tot seguit, la batuta
passava a mans dels nois i noies
que, havent presentat el treball a
Lleida, Tenerife i Johannesburg, e[-

A
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perimentaven els nervis de mostrar
“a casa” allò que han portat tan lluny.
I com si les e[posicions anteriors davant els diferents tribunals
haguessin estat els assajos previs,
ens oferien una “estrena” impecable. Es van recordar de tothom, en
el torn d’agraïments... I no eren pocs
els que volien esmentar, conscients
que, des de primera línia, o des de
la rereguarda, amb una contribució
econòmica o amb una oportunitat
de difusió de la feina feta... La suma
d’esforoos ha estat la clau del resultat ¿nal.
Queda el testimoni de la placa
que Mingo Sabanés, alcalde d’Artesa
de Segre, lliurava en reconei[ement

de la difusió que el grup Pitalegòrics
ha fet de la població i la seva comarca. Lluei[ al costat de totes les copes aconseguides, des de la primera
¿ns a l’última, que en aquest camí
també hi ha esglaons que ha calgut
anar pujant! I queda en el record la
reÀe[ió que la directora propiciava
com a ¿nal d’acte amb citacions escollides, paraules que alguns han dit
perquè les han viscut i perquè altres,
com nosaltres, les visquéssim i poguéssim ai[í matei[ dir-les... I l’escena ¿nal: tothom dalt de l’escenari,
compartint projecte, perquè ja és de
tots, perquè, “Tots som Pitalegòrics”.
| Esther Pereta Goberna, coordinadora pedagògica
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Tot l’equip, a l’esquerra, i un moment de la presentació del projecte, a la dreta | fotos: Institut Els Planells

Sud-àfrica sempre va ser difícil... Mai impossible!
ai[í, fent passos prudents però
mai vacil·lants, arribàvem allà on
el cor ens deia que podíem arribar,
tot i el fre que hi posava el cap... Ara
hem entès que aquella batalla era el
que havíem de resoldre, que l’esforo
hi havia de ser, que la il·lusió no hi
podia faltar… I que la humilitat hi havia d’anar de bracet. Tants cops com
hem sentit i hem pronunciat aquestes consignes durant aquests mesos... I és ara quan les entenem de
debò! Aquesta és la veritable recompensa: entendre el perquè del triomf.

I

Aquesta és la llioó que hem après…
Per sempre!
Gràcies per fer-ho possible: Escola Politècnica Superior UdL , Diputació de Lleida, Institut Els Planells,
Cooperativa d’Artesa de Segre, La
Cai[a, Perruqueria Ma Dolors, Fusteria Carles TorredeÀot, Conills Caubet, Dolors Bosch neteja , AMPA
Escola Els Planells, CENG, Penya
Baroa Artesa, Club Esportiu Artesa
de Segre, Tancat i Apunt aluminis ,
bar l’Ei[ida, Mobles Llobet, Independent Soft, Carme Solé Estany, J. Ma

Viles Cardeñes, Dolors Herbera Espinal, anònims, guardioles, Torrons
Vicens Agramunt , Autocars Agramunt, Restaurant Cal Xirricló Balaguer , Grup Immobiliari CIERC2
Andorra .
Ingressos: 25.362,76 euros, romanent Tenerife inclòs.
Despeses: 21.922,43 euros
Romanent: 3.440,33 euros
El romanent s’utilitzarà per a pagar les despeses de la First Lego
League dels propers cursos. | Ramona Solé Torres, directora
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ES VEN o ES LL2GA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
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L’espectacle de música i dansa va fer lluir les possibilitats escèniques del Cubtural | fotos: Dolors Bella

L’obra ‘Nadur’ vesteix de gala el Cubtural
’espectacle Nadur va omplir i va
fer vibrar la sala gran del Cubtural el passat dia 7 de juny. Per
conèi[er-ne els detalls, hem parlat
amb un dels seus artífe[, el músic i
compositor artesenc Bernat Giribet.
Ell matei[ ens e[plica l’e[periència
en primera persona.
“El dia 7 de juny vam realitzar
un espectacle amb la companyia de
dansa “Nadur”. El repartiment estava format per unes 14 ballarines,
totes sorgides de l’Escola de Dansa
Ítaca del barri de St. Andreu de Barcelona. Com a músics, tenim al vio-

L

loncel Arnau Farràs, a la veu Natàlia
Sánchez i jo al piano.
Tot va comenoar quan la directora, Neus E[pósito, ara fa poc més
d’un any, va coreogra¿ar la meva
música. A partir d’aquí, vam forjar
l’amistat i la col·laboració que ens ha
conduït cap aquest espectacle, que
pràcticament ha creat ella. La companyia, aquest any, ha recollit 12
medalles entre el Dance World Cup
i el Concurs de Dansa Jujol, algunes
d’elles amb la meva música. Ara, estan seleccionades a la ¿nal mundial
que es celebra a Romania.

Vist l’è[it d’aquest any, amb la
Neus vam pensar un espectacle mi[te, on s’hi pogués trobar gran varietat d’estils. Des del ballet clàssic, la
dansa contemporània, els musicals
cantats i ballats al matei[ temps ,
els meus interludis musicals, etc. Un
espectacle divers i contrastant que
sembla que va tenir una bona rebuda del públic.
Finalment, vull agraïr profundament les persones i entitats que ho
han fet possible: l’Ajuntament, el
Cubtural i l’AMPA de l’EMMA, entre
altres.”

Premien un alumne de l’Institut

26è Premi de Narrativa Breu

oan Codina, alumne de segon de bat[illerat de l’Institut els Planells d’Artesa de Segre, va guanyar el
segon premi de biologia de la primera 2limpíada Agroalimentària i Ambiental, convocada per l’escola d’Agrònoms de la Universitat de Lleida ETSEA . Aquest premi li va donar accés a participar a la fase estatal de
Madrid. | foto: Institut Els Planells

l diumenge 7 de juny va tenir lloc el lliurament del
26è premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre. En
total hi va haver sis primers premis, mentre que dues
categories, la quarta i la cinquena, aquest primer lloc va
quedar desert. Ai[í matei[, es van lliurar dos accèssits
en cadascuna de les categories. Hi havia participants
d’arreu de Catalunya. | foto: Biblioteca d’Artesa

J

E
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Festa de les Artesenques

Celebració del Sagrat Cor

’Associació de Dones Artesenques Actives va celebrar el berenar-sopar anual el dissabte dia 30 de
maig. Aquesta festa se celebra cada any com un gest
envers les sòcies, i hi van assistir unes 50 dones.

D

L

esenes de persones es van sumar el divendres, dia
12 de juny, a la tradicional celebració de la festa del
Sagrat Cor al Castellot. Enguany la meteorologia no va
acompanyar, però els incondicionals no s’ho van perdre.

Un fotograf barceloní amb vincles
a la Noguera prepara una exposició
a partir de retrats d’artesencs
l fotògra¿ barceloní .ilian Vadnov, que té casa a Montsonis,
està preparant una e[posició feta a
partir de retrats d’artesencs anònims.
Tothom del municipi pot participar-hi,
només cal anar al Centre d’Entitats
els dissabtes 27 de juny, 4 i 11 de
juliol entre les 10 i les 13 hores. En
paraules del propi fotògraf, es tracta

E
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de “fer un retrat d’Artesa com a poble, hi ha gent molt interessant per
retratar i en el temps es podrà veure
l’evolució”. Quan les fotos estiguin a
punt es farà una e[posició.
El primer cap de setmana ja hi
van passar 60 persones. El retrat
dura només tres minuts i està obert
a tothom.

8na de les fotoJra¿es | foto: Kilian Vadnov
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Cloenda de l’Hora del Conte

Visita de la Diputació a Seró

l 27 de juny va tenir lloc la darrera edició de l’Hora
del Conte a la Biblioteca, a càrrec d’Alba Alas, que
va e[plicar dos contes. Aquesta iniciativa de promoció
de la lectura es fa d’octubre a maig. | foto: Biblioteca d’Artesa

E

E

l director del Patronat de Turisme de la Diputació, Jordi Blanch, va visitar l’Espai Transmissor de Seró el dia
3 de juny. Blanch es va mostrar gratament sorprès per la
singularitat de les restes i de l’edi¿ci. | foto: Espai Transmissor

Montargull recupera la Festa del Roser
l dissabte 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, a
Montargull ens vam aplegar els incondicionals al
voltant d’una suculenta cassola de tros. Els músics locals van amenitzar el dinar i més tard es va disputar una
renyida tirada de bitlles.
Aquesta festa es va dei[ar de celebrar durant uns anys. Ara, recuperem una tradició d’anys en la qual es posa
de relleu part de la història del nostre poble. En antics
cartells recuperats, concretament de l’any 1945, es veu
com la festa estava oberta a tots els veïns i els organitzadors garantien “ratos de sana diversión y camaradería”
amb un “programa atrayente” encapoalat, aquell any, per
“Wenceslao y sus muchachos”.

E

El dinar de germanor de la festa | foto: veïns de Montargull
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municipis
La Generalitat declara Bé Cultural d’Interès
Nacional l’Església de Santa Maria de Meià
l Govern de la Generalitat va declarar bé cultural d’interès nacional BCIN , en la categoria de monument històric, l’església de Santa
Maria de Meià, en la reunió del 26
de maig.
L’església de Santa Maria de
Meià és als afores del nucli de Meià.
Les dependències de la part mona-

E

El monestir, BCIN | foto: Iolanda Massanés

cal, molt transformades, formen part
d’una casa de colònies. El monestir
es va fundar abans de 1040 i el 10
va passar a ser església parroquial.
L’antiga església romànica es va
edi¿car els segles XI-XII i es va reformar el 1210. L’església actual es
va construr el 1693 en estil barroc i
és un edi¿ci singular d’aquest estil.

Foradada fa obres de millora a l’entorn de Salgar
’Ajuntament de Foradada, amb
l’ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat, ha fet millores
a Salgar. En concret, s’han adequat
zones a l’aire lliure per la rebuda
de visitants amb difusió i informació
dels valors naturals de l’espai, s’ha
recuperat i millorat l’espai de lleure

L
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amb la millora i senyalització dels
tres accessos i la neteja de camins,
s’ha habilitat un observatori de fauna
amb rèpliques d’animals, s’ha fet un
aparcament i s’ha disminuït l’impacte
visual del punt de recollida selectiva.
S’editarà material de treball per difondre a les escoles o grups de visitants.

L’espai, renovat | foto: La Palanca

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I JUNY 2015 I Núm. 389

la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE CAMARASA
a plaoa de l’Església de Camarasa s’està tornant a
pavimentar. Feia més de 30 anys que no s’hi feien
obres, i la zona estava deteriorada i era perillosa.

L

MILLOREN ELS ACCESSOS A PREIXENS
a Diputació està millorant els accessos a Prei[ens
des de la carretera LV-3015 d’Agramunt a la Sentiu, de la LV-301 de Prei[ens a Castellserà i des del
pont sobre el riu Sió.

L

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL
Programa Anys i panys: Està dirigit a persones més
grans de 75 anys que viuen soles, per conèi[er les seves necessitats i informar-los dels recursos e[istents.
La treballadora social es posarà en contacte amb les
persones a qui es dirigei[ el programa d’acord amb les
dades del padró de cada ajuntament.
Apro¿tament alimentari: Del 4 al 29 de maig es va
impartir un curs sobre apro¿tament alimentari dividit
en 4 sessions, en les que es va parlar de la piràmide
de nutrició i de la conservació correcta dels aliments;
també es van ensenyar algunes receptes bàsiques i
trucs culinaris per apro¿tar els aliments sobrers. Hi van
participar 60 famílies dividides en tres grups.
Jornada sobre Protecció Civil: El dissabte 16 de
maig es van celebrar les V Jornades d’Implantació del
Pla d’Assistència i Suport, un punt de reunió entre els
cossos professionals que actuen en matèria de Protecció Civil i els voluntaris que hi col·laboren. Es va
realitzar una part teòrica per e[posar les claus de la
campanya forestal d’enguany i una part pràctica de recerca de persones amb el grup caní.
Programa Treball i Formació: Un total d’11 persones
de més de 30 anys, aturades i que han e[haurit les
prestacions de desocupació, han combinat durant sis
mesos treballs de caràcter públic i d’interès social en
diferents municipis i formació de cara a facilitar-los la
inserció laboral.

PENELLES RURAL
l diumenge dia 3 de maig Penelles va celebrar la
quarta edició de la Fira del Món Rural, dins de les
festes del Roser. Els veïns de la població van obrir les
seves cases als visitants per mostrar diferents e[posicions d’eines i col·leccions relacionades amb el camp.

E

També hi va haver una trobada de tractors antics i parades d’artesania.

INSTAGRAMERS A TIURANA
l diumenge 17 de maig, Tiurana va acollir la trobada Insta Walk d’Instagram. Unes 45 persones van
gaudir d’una visita guiada pel municipi, un esmorzar
casolà i la visita a la concentració aeronàutica que tenia lloc aquell dia a la població.

E

MOTARDS A PONTS
ns 500 a¿cionats a les motos van participar el 23
de maig en la primera edició de la Matinal Motera
a Ponts. Es va poder visitar una e[posició de motos
vintage i es va fer una ruta per la comarca.

U

INTERVENCIÓ AL CASTELL DE LA RÀPITA
urant el mes de juny s’han realitzat unes tasques
d’e[cavació al castell de la Ràpita amb l’objectiu
d’avaluar el potencial arqueològic del turó on se situa
el castell, ja que hi ha indicis de la presència d’un jaciment iber.

D

OBRADOR DE SABÓ A MONTGAI

n el marc de la setena Fira del Sabó, Montgai va
inaugurar el dia 7 de juny el primer obrador de sabó artesanal d’Europa. De moment, l’obrador acull 2
saboners procedents de diversos indrets de Catalunya
que podran comercialitzar el seu producte d’una forma
més àgil i amb el registre sanitari adequat. L’alcalde,
Jaume Gilabert, es va mostrar molt satisfet amb la iniciativa, ja que ajudarà a impulsar l’activitat econòmica
al poble. L’obrador és a l’antic consultori mèdic. foto:

E

Ajuntament de Montgai
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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les entitats
El CAU celebra el 40è aniversari “sense crisi”
’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla ja té 40 anys, i
ho hem celebrat demostrant que no
tenim “crisi dels 40”. La festa va durar tot el dia 23, amb propostes per a
tots els públics. La culminació va ser
el sopar de germanor, al qual van
assistir unes 200 persones.
A banda de la jornada, s’ha editat un vídeo commemoratiu i s’han
fet diverses activitats relacionades.
Els organitzadors agraïm la col·laboració de comeroos i voluntaris
anònims, que demostra que la gent
d’Artesa és del Cau i que seguei[
ben viu allò de “fem Cau, fem poble”.

L

La festa es va estendre per tots els racons d’Artesa | foto: AEiG Mare de Déu del Pla
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les entitats
Projecte: socialització de llibres
’elevat cost dels llibres de
te[t s’ha convertit en una
preocupació que ens fan arribar reiteradament les famílies
de l’escola; des de fa uns anys,
els pares i mares ens plantegen la
necessitat de socialitzar reutilitzar
els llibres, amb un sistema organitzat, com es fa en moltes altres escoles; ai[ò ens permetria, a més
d’abaratir la despesa de la compra
de llibres, ser conseqüents també
amb els valors de
respecte pel medi
ambient, reutilització i rendibilització
dels recursos.
Des de l’AMPA de l’escola “Els
Planells” entenem
la socialització com
un projecte que ha
d’involucrar tots els
membres de la comunitat educativa de l’Escola: professors, pares i
alumnes.
La idea bàsica es fonamenta en
crear un dipòsit de llibres de te[t i
de lectura els susceptibles de ser
reutilitzats, o sigui, els que no s’escriuen ni subratllen perquè puguin
ser apro¿tats pels alumnes durant
un període de tres o quatre cursos,
reduint ai[í la despesa familiar i evitant el malbaratament de material,
molts cops ocasionat pels canvis en
l’edició dels matei[os.

L

del material de te[t i complementari, fomentar valors com la solidaritat,
el respecte al bé comú i la capacitat
de compartir, promoure la cultura de
les tres R recuperació, reutilització i
reciclatge dels recursos , educar per
al consum racional i sostenible, l’estalvi ecològic i econòmic, fomentar la
cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat i millorar qualitativament i quantitativa els recursos
didàctics disponibles al centre.
L’AMPA va presentar el projecte
de socialització de
llibres en assemblea
e[traordinària el 
de maig i la proposta es va aprovar per
majoria.
Per tant, encetarem el curs 20152016 amb un gran
repte que, progressivament, implicarà un important estalvi econòmic
i de recursos per a totes les famílies.
L’AMPA s’encarregarà de comprar els llibres que siguin susceptibles de ser reutilitzats i els cedirà en
dipòsit als alumnes, que n’hauran de
pagar una petita part del cost i retornar-los en bon estat un cop ¿nalitzat
el curs.
Es crearà una comissió de seguiment i gestió dels llibres de te[t,
que estarà formada per membres de
l’AMPA i de l’equip directiu de l’Escola i s’encarregarà de la gestió i supervisió del programa.
En concret, tindrà les següents
funcions: fer un estudi anual dels
resultats de l’aplicació del projecte
avaluar modi¿cacions necessàries
per un òptim funcionament, revisió

La socialització
permetrà reduir
la despesa en
llibres de text i
material

OBJECTIUS DEL PROJECTE
Els objectius de la socialització es
poden resumir en: reduir al mà[im la
despesa familiar en concepte de llibres de te[t i material, fomentar la
responsabilitat en el manteniment
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dels llibres i de la quota dels llibres
socialitzats , supervisió, recollida,
revisió i manteniment dels llibres socialitzats a ¿nal de curs, determinació, segons l’estat dels e[emplars,
de les compres necessàries, i solució de possibles incidències.

INFORMACIÓ DETALLADA
Les famílies que no vau poder
assistir a l’assemblea trobareu tota
la informació del projecte al blog de
l’AMPA ampaelsplanells.wordpress.
com .
Al blog hi hem detallat el llistat de
llibres socialitzables, ai[í com una
previsió de l’estalvi que implica la reutilització de llibres. També hi ha una
e[plicació sobre com tractar un llibre
socialitzat i en quines condicions
cal retornar-lo. Per últim, hi podreu
trobar els compromisos que hem
d’adquirir tant l’escola, com l’AMPA
i les famílies. Per a qualsevol dubte
o aclariment, estem a la vostra disposició.
La iniciativa necessita una gran
inversió inicial. Des d’aquí volem
agrair a l’Ajuntament, que s’ha compromès a fer una dotació de 7.000
euros perquè l’AMPA pugui iniciar el
projecte.
Famílies, des d’aquí ja només
ens resta desitjar-vos unes bones
vacances i animar-vos a participar
en la socialització dels llibres, en bene¿ci de tots!
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#lesentitats

Informació de l’Associació Amics de la Sardana
envolguts lectors, encara que
amb retard, des de l’associació
Amics de la Sardana ens plau informar-vos que el passat 16 de gener,
en l’Assemblea General E[traordinària, es va acordar la renovació
de la junta directiva, que va quedar
de la següent manera:
Presidenta: Neus Puigpinós Terré
Vicepresidenta: Montserrat Serentill Ponsa
Secretària: Susanna Paradela
Balaguer
Tresorera: Montserrat Buñol Solé
Vocal: Jaume Morera Gabriel
Vocal: Rosa Pallarés Rigat
Vocal: Ma Rosa Comabella Salud

B

ACTIVITATS REALITZADES
De llavors enoà, la nova junta ha
dut a terme un seguit d’activitats que
us volem donar a conèi[er. En primer lloc, des del 7 de maro ¿ns al 31
de maig s’ha fet, amb foroa è[it i to-

talment gratuït, un curset d’aprenentatge de sardanes adreoat a nens i
nenes de P4 i P5.
La nostra entitat va organitzar
també una ballada de sardanes el
diumenge de Pasqua a la tarda a
càrrec de la cobla Tàrrega. La ballada es va fer al carrer
Bisbe Barnaus dins
del recinte de la Fira
Pagesa.
Vam
demanar
d’incloure’ns
en
aquesta festa perquè, segons el nostre criteri i en bé del
nostre poble, s’han
de sumar esforoos
per aconseguir més bons resultats.
Una altra cosa a remarcar i agrair
ha estat l’augment del número de
socis. Desitgem continuar crei[ent.
Ara estem preparant les activitats
d’estiu. Continuarem amb les ballades de “Sardanes a la fresca”, i us

convidem a què siguin també “Sardanes en família”, on petits i grans
compartei[en i gaudei[en de la nostra dansa i, alhora, reben formació
per aprendre a ballar-la. La cita és
tots els dissabtes entre el 19 de juny
i el 31 de juliol, inclosos.
A les 21.00 hores hi ha la sessió
d’aprenentatge,
mentre que a les
22.00 hores comenoaran les ballades.
Finalment, si és
possible, ens agradaria fer un curset
de perfeccionament.
Si hi esteu interessats feu-nos-ho
saber. Tenim projectes. Esperem
que els compartim plegats.

Volem convertir
les “Sardanes
a la Fresca”
en “Sardanes
en Família”
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escola
els planells
Premi per al Projecte Pastorets
Foto de grup dels qui van assistir a la recollida del premi i
algunes de les activitats que va preparar l’organització

l passat diumenge 7 de juny,
els alumnes de 5è i el professorat implicat en el Projecte Pastorets
posàvem la cirereta al pastís a la
feina feta en la representació dels
Pastorets del Ferrer Magí, quan vam
recollir un dels 65 premis en la categoria d’alumnes dels XXXVII premis
Baldiri Rei[ach, destinats a l’estímul
i al reconei[ement de l’escola catalana.
El lliurament dels premis es va fer
al casal de l’Espluga de Francolí, poble bressol de Lluís Carulla, fundador de la Fundació Jaume I, actual
Fundació Carulla, entitat organitzadora dels premis.
Durant el matí, els alumnes i les
famílies que van voler participar en
la recollida del premi van poder gaudir de les diferents activitats lúdiques

E
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i jocs a la plaoa. Entre els nostres
alumnes, els que van tenir més è[it
són els inÀables, els cavalls, el tricicle, maquillatge, el grup d’animació
o els jocs de carrer.

PROMOCIÓ DE LA LLENGUA
En la recollida dels premis, encapoalada per Montserrat Carulla, presidenta de la fundació Lluís
Carulla i ¿lla d’aquest, l’alcalde de
l’Espluga de Francolí, el delegat del
Govern a Tarragona i el director del
patronat, Carles Duarte, es va destacar la importància de la promoció
de la llengua i la cultura catalana
que s’està fent des de l’escola.
Els alumnes i mestres representants, que van recollir el premi de
700 euros en material escolar i el diploma acreditatiu, van poder saludar

el jurat i els membres de la taula i es
van fer una foto de record. Per acabar, tots els que van voler van poder
participar d’un dinar de germanor
per acabar d’acomiadar la calorosa
jornada.
El projecte Pastorets ha estat
possible gràcies a la col·laboració
de diferents mestres i especialistes
de l’Escola, de l’alumnat de 5è i,
molt especialment, de les seves famílies, que de forma desinteressada
van oferir temps i esforoos en horari
no escolar. A tots ells, l’enhorabona
per aquest reconei[ement a la feina
ben feta.
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS DE Activitats
MAIG
NOVEL·LA ADULTS
Algú com tu. Xavier Bosch. Ed. Planeta.

Van resseguir la rue de Seine gairebé
sense veure el carrer, pendents com
estaven l’un de l’altre. El Jean Pierre,
cicerone amb ganes d’agradar, e[plicava curiositats del barri que ella escoltava en silenci. Allà on la vorera es
feia més estreta, va semblar-li que,
sense voler, es fregaven les mans...

Mr. Mercedes. Stephen King. Ed. Plaza
Janés.
Història d’una guerra entre el bé i el
mal. Un retrat inoblidable de la ment
d’un assassí obsessionat i dement.

Negre i plata. Paolo Giordano. Edicions 62.
Com ja va fer a /a VoOLtXG GeOV Qom
breV SrLmerV, Paolo Giordano es torna
a centrar en les emocions i els sentiments que ens con¿guren. En aquest
cas, a través de la història íntima d’una
família jove, en construcció, que ha

 Club de lectura
(O FXrLyV LQFLGeQt GeO JoV a mLt
MaQLt, de Mark Haddon. Si esteu
interessats a participar, passeu
per la biblioteca i us informarem.
Dimecres, 1 de juliol, 20.30
hores. Àrea d’Activitats
 Presentació del llibre de Daniel
Arbós 'eX toSmoGeOV L XQa
boMa TXe SarOa VoOa.
17 de juliol, 21.30 hores. Àrea
d’Activitats
 E[posició Art difós, d’Albert
Vidal
Una comunicació estètica amb
elements conceptuals i objectuals. 2bjectes quotidians
metamorfosejats i recreats. Suggeriments pictòrics i escultòrics.
Sensacions visuals i tàctils. Res
conforma una veritat absoluta.
La veritat és com la vida: tothom
crea la seva. Fins al 7 d’agost.
Àrea d’Activitats
 E[posició Talla de fusta, de
Felip Gómez Peña
Fins al 31 de juliol. 1r pis
 Commemoració Tricentenari
1714-2014
E[posició del fons bibliogrà¿c de
la biblioteca en relació amb la
Commemoració del Tricentenari
1714-2014.
Replà de l’escala
 Biblioparc
De l’1 al 31 de juliol, de 19.00
a 21.00, a la plaoa de l’Ajuntament.
 Bibliopiscines
A partir de l’1 de juliol, en horari
d’obertura de piscina, a Alentorn, Alòs, Baldomar, Foradada i
Vilanova de Meià

d’afrontar un nou aprenentatge sentimental.

País de neu. Yasunari Kawabata. Ed. Viena.

Es pot assolir en una novel·la la delicada bellesa d’un haiku? Per primera
vegada en català, la novel·la més simbòlica del Nobel japonès Kawabata,
del qual el cercle de Viena ja va publicar /a FaVa Ge OeV beOOeV aGormLGeV.

CONEIXEMENTS ADULTS
És a les nostres mans. Teresa Forcades. Ed. DAU.
La economía, una historia muy
personal. Santiago Niño-Bacerra. Ed.
Los libros del cine

INFANTIL
Acudits per a tothom. Toni Giménez. Ed. Baula.
Això és més! Elisenda Rica i Cristina
Losantos. Ed. Bambú.

PEL·LÍCULES
Més de 30 pel·lícules noves

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

HORARI D’ESTIU Matins de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h. Del 22 de juny al 14 de setembre
I 21

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
ReÀe[òloga

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 bai[os
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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el cap

informa

Protecció solar
s el sol perjudicial per la salut?
El sol és l’origen de la vida i
qui la manté a la terra, per la qual
cosa la major part dels seus efectes
sobre nosaltres són bene¿ciosos.
És font fonamental de vitamina
D, per tant, no s’ha d’evitar dràsticament la seva e[posició, sinó el seu
e[cés.
Per què són perilloses les radiacions solars?
Les radiacions solars, a més d’altres efectes, poden produir cremades, que augmenten el risc de càncer de pell. Els nens més petits són
els més vulnerables.
Com es poden prevenir les cremades solars i els altres efectes nocius del sol?
Us e[posem sis consells clau.
1- No abusar del sol: no s’han de
realitzar e[posicions perllongades
al sol i evitar les hores centrals del
dia entre les 11.00 i les 17.00h . La

É

mesura de protecció més efectiva i
barata és mantenir-se a l’ombra.
2- Utilitzar roba que cobrei[i la
pell, de colors clars i de trama lleugera.
3- Utilitzar gorres o barrets amb
ala.
4- Utilitzar ulleres de sol amb ¿ltre ultraviolat UVA i UVB.
5- Aplicar protector solar amb
factor de protecció de 30 o més, mai
d’un índe[ inferior a 15, resistent a
l’aigua, que protegei[i de les raciacions UVA i UVB ampli espectre .

MAI FACTOR INFERIOR A 15
Aplicar-lo generosament sobre la
pell seca, 30 minuts abans de l’e[posició solar, encara que el dia estigui ennuvolat, i repetir l’aplicació cada dues hores o més sovint, segons
l’hora del dia, intensitat del sol, tipus
de pell i número de banys a l’aigua.
Cal tenir en compte l’efecte po-

tenciador de les superfícies reÀectants com aigua, neu, paviment o
arena.
Les cremes i llets són les més
recomanades pels nens, ai[í com
presentacions resistents a l’aigua,
perquè duren més durant el bany o
en cas de sudoració si es tracta de
realitzar e[ercici físic.
Les cremes de pantalla total formulades a base de zinc bloquegen
la sudoració i el seu ús està destinat
a protegir àrees concretes com nas
o part alta de les orelles.
Els bebès menors de sis mesos
manquen de la capacitat natural de
la pell per defensar-se del sol i, per
tant, no s’han d’e[posar a la llum directa del sol.
6- Predicar amb l’e[emple: Res
educarà millor al seu ¿ll que veure’l
a vostè matei[ aplicant-se sempre
les mesures correctes de protecció
solar.
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tema del mes
Els nous ajuntaments
l dia 13 de juny va tenir lloc la
constitució dels nous ajuntaments sortits de les eleccions del 24
de maig. La composició del cartipàs
i el càrrec d’alcalde era clar en tots
els municipis de l’entorn ja després
de les eleccions, per la qual cosa a
Artesa i comarca els plens de constitució van ser plàcids i sense sorpreses ni negociacions d’última hora
com en altres municipis.
A continuació trobareu el balano
dels resultats de les eleccions que
fan els nous alcaldes, ai[í com un
apunt sobre els seus principals projectes de futur, les relacions amb

E

Artesa de Segre
Mingo Sabanés Porta
Valoració dels resultats
Han sigut històrics, mai havíem
aconseguit vuit regidors. Hem consolidat la majoria d’Esquerra i creiem
que els ciutadans han valorat la feina
dels últims anys, en què la crisi ha estat protagonista. També creiem que
l’equip ha estat valorat. Volem agrair
a la gent que ens ha fet con¿anoa i
als qui no, els intentarem convèncer
perquè ho facin.
Reptes del mandat
Feina i més feina, i estar sempre
al servei del ciutadà. Volem tirar endavant el municipi amb l’esperanoa
que la situació econòmica millori de¿nitivament i ens permeti més inversions. Enguany hi ha un aspecte molt
important, les eleccions del 27 de setembre, en què decidirem el nostre
futur. Estem convenouts que aconse-
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El ple de constitució de l’Ajuntament d’Artesa de Segre | Foto: Jordi Farré

l’oposició, la composició i l’organització de l’ajuntament i, donat que
guirem la independència i d’aquesta
manera el nostre futur i els dels nostres ¿lls i ¿lles serà molt millor.
L’oposició
La primera impressió és positiva,
l’hem vist amb ganes de col·laborar i
d’ajudar a fer coses per Artesa. Crec
que hi haurà bona sintonia. En relació
a l’anterior mandat, només dir que la
relació amb l’oposició va ser correcta, cordial i que cada grup defensava
el seu buscant el millor pel municipi.
Els agraei[o les seves aportacions.
Organització del cartipàs
Atès que les coses han funcionat
durant els últims anys, som partidaris de continuar en la matei[a línia;
ara bé, amb sis persones noves i joves amb moltes ganes de treballar.
També hem ofert al grup de CiU que
col·labori en allò que cregui oportú.
Actuació prioritària
El casal de la gent gran. Serà difí-

tots repetei[en, la seva opinió sobre
el famós “desgast del càrrec”.
cil però ho hem de fer, no podem esperar més. Buscarem subvencions
perquè la gent gran pugui gaudir del

local que es merei[.
Creu en el desgast per repetir?
Encara tinc il·lusió del primer dia.
M’agrada treballar per Artesa, pels
seus pobles. No hi ha setmana que
no en visiti un perquè m’estimo el
meu poble i el meu municipi. M’agrada trepitjar el territori, parlar amb la
gent, escoltar-los... I si puc, dono solució als seus problemes. Sóc optimista per naturalesa i crec que el
desgast es pot relativitzar si es treballa amb ganes i il·lusió.
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#temadelmes
Cubells
Josep Regué Montserrat
Valoració dels resultats
L’increment considerable de
vots respecte l’oposició el considerem un gest d’aprovació de la gestió
de la passada legislatura, al matei[
temps que entenem que també rebem la con¿anoa de la majoria dels
electors per desenvolupar les actuacions que tenim previstes.
Reptes del mandat
Els reptes principals que ens
hem proposat són l’aprovació de¿nitiva del nou planejament urbanístic, promoure un aparcament municipal al cementiri i continuar els treballs de conservació del casc antic i
del patrimoni cultural. Volem seguir
millorant els camins de les ¿nques,
refermar la política d’estabilitat pres-

Foradada
Maricel Segú Peralba
Valoració dels resultats
La meva valoració és molt positiva. Hem guanyat els 5 regidors de
l’ajuntament i ai[ò vol dir que els ciutadans han valorat la nostra gestió
aquests 4 anys. Som un municipi petit i no vam elaborar cap programa
electoral, creiem que tot es basa en
la gestió dels recursos i sobretot en
els serveis bàsics. A partir d’aquí, si
es pot, anar dotant d’infraestructures
i serveis que donin més qualitat de
vida als ciutadans.
Reptes del mandat
Continuar amb la gestió duta ¿ns
aquest moment, el que ens ha permès sanejar l’Ajuntament. Una de
les obres que tenim pendents de

supostària, impulsar una campanya
d’atenció a la gent gran, donar suport als joves i a les seves activitats
i impulsar les associacions i col·laborar amb l’organització d’actes.
L’oposició
De la matei[a manera que ho
hem fet aquests quatre anys, seguirem demanant la seva col·laboració
per resoldre els temes més importants, i esperem que la seva aportació sigui pro¿tosa per tothom.
Organització del cartipàs
Hi ha hagut canvis en l’equip i
n’hi haurà en les regidories. Els tenim plantejats, però els comunicarem quan els aprovem en la reunió
de tota la candidatura.

el més important és millorar la convivència, el benestar, l’harmonia i
la qualitat de vida de tots els ciutadans.

Actuació prioritària
Tots els reptes s’han de poder
fer, però encara que en falli algun,

Creu en el desgast per repetir?
M’ha fet molta il·lusió renovar, en
el sentit que podrem acabar algunes
actuacions que tenim comenoades i
em sento capacitat per fer-ho, però
crec, i no ho puc dir per e[periència,
que tots els càrrecs polítics només
haurien de durar un mà[im de dos
legislatures o vuit anys.

realitzar i que ¿ns ara no s’ha pogut
fer és el Local Social de Rubió obra
PU2SC . No s’ha pogut construir
per motius aliens a l’Ajuntament,
però creiem i esperem que ben
aviat puguem comenoar les obres.
A més, totes aquelles petites
obres les grans infraestructures ja
s’han acabat que fan falta als nostres pobles.

quatre anys, incorporant els nous regidors.

L’oposició
La situació ha canviat, els passats 4 anys el formàvem 3 regidors
de CiU i 2 d’ERC i ara som tots de
CiU. Sí que he de dir que la relació
amb l’oposició en el mandat anterior
va ser Àuida i propera.
Organització del cartipàs
Les regidories queden les matei[es que ja teníem en els darrers

Actuació prioritària
D’entre les que he dit abans,
destacaria el local de Rubió.
Creu en el desgast per repetir?
Bé, aquest serà el meu segon
mandat i en aquests moments estic molt il·lusionada amb els propers
quatre anys i amb moltes ganes de
donar un bon servei als nostres pobles.
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Alòs de Balaguer
Lluís Soldevila Quadrat
Valoració dels resultats
Molt positiva. Després d’una legislatura com a regidor, tres com
alcalde i amb el suport i col·laboració dels meus companys, crec humilment que amb la participació
i el suport obtingut, la nostra gestió queda avalada i ens dóna con¿anoa per seguir treballant. Vull
destacar la gran participació en les
eleccions, demostra la implicació
democràtica de la gent, respectant,
com no pot ser d’altra manera, qui
pel motiu que sigui decidei[ altres
opcions. Voldria felicitar i donar les
gràcies a tothom.
Reptes del mandat
Mantenir el que tenim en bones condicions infraestructures, ¿nances... ; tenir els serveis en condicions perquè la gent se senti còmoda i ben atesa, principalment la
gent gran; vetllar pel medi natural:
desenvolupar el possible projecte
del Parc Natural, conservar la fauna
i introduir noves espècies, col·laborar amb els vedats de caoa i pesca;
millorar la carretera d’Alòs a Artesa;

Vilanova de Meià
Xavier Terré Boliart

mantenir i, si puc, millorar la cohesió
social; treballar pel procés cap a la
independència de Catalunya

aquests moments no és gens fàcil,
per tant no ho considerarem un fracàs si no ho aconseguim.

L’oposició
Tot i que hi ha un regidor d’un altre partit, no considero que hi hagi
oposició, prenem les decisions entre tots. En un poble petit la unitat és

Actuació prioritària
En principi no tenim actuacions
urgents, la que ens agradaria fer
és l’arranjament de la carretera. En

Creu en el desgast per repetir?
Treballo perquè no em passi,
crec en el poder de la resiliència i en
tenir la consciència tranquil·la. La
gent i l’equip regidors, secretària,
agutzil , amb el seu comportament,
també hi ajuden, a Alòs hi ha bona
gent. Cal ser honest i compartir les
coses, fer que els veïns se sentin
partícips i responsables alhora. Un
dels problemes és dir “si em voteu,
estaré al vostre servei per solucionar-ho tot”. Jo dic “si em voteu, administraré, gestionaré i lideraré amb
tota l’honestedat, humilitat i rigor
que sabré, però en bona part depèn
de la vostra col·laboració. És important que el director de l’orquestra ho
faci bé, i si els músics són bons, hi
ha molt de guanyat. Si no ho són,
semblarà una olla de grills! La diferència és que en un municipi es
pot escollir director cada 4 anys i el
director no pot canviar els músics.
A Alòs, us puc assegurar que hi ha
molt bons músics i el director fa el
que bonament sap i pot. Gràcies per
la vostra con¿anoa i col·laboració.

en els serveis bàsics del municipi i
una especial atenció al subministrament d’aigua potable que abastei[

una revista quadrimestral per destacar els aspectes més rellevants del
municipi.

molt important, no m’agrada la paraula “oposició”, al nostre municipi
parlem les coses, ho consensuem i
decidim fer allò més bene¿ciós per
la majoria. Pels temes transcendentals, reunim el poble.
Organització del cartipàs
No tenim intenció de fer canvis.

Valoració dels resultats
Els resultats han estat molt positius. Hem passat dels cinc regidors que teníem en aquesta passada legislatura, a set regidors, i
ai[ò és una gran satisfacció. Considerem que els resultats obtinguts
són un aval a la bona gestió feta en
aquests darrers quatre anys i el vot
de con¿anoa que el municipi ha dipositat en nosaltres.

els nostres pobles.

Reptes del mandat
Són diverses les actuacions que
ens hem proposat, però posem especial èmfasi en aconseguir millores

L’oposició
No hi ha oposició, amb la qual
cosa una de les primeres tasques,
que ja tenim projectada, serà editar

Organització del cartipàs
Efectivament, hi haurà canvis de
regidories respecte la passada legislatura, ja que ara tenim dos regidors
més.
Actuació prioritària
El repte és donar el millor servei
possible a tots els veïns del municipi.
Creu en el desgast per repetir?
Doncs sí, repetei[o com alcalde,
però no crec en el desgast. En allò
que crec és en la con¿anoa de tot el
municipi.
I 27

esports
El CENG celebra la Festa del Bàsquet
l cap de setmana del 29, 30 i 31
de maig, el CENG Artesa va celebrar una nova edició de la Festa
del Bàsquet, activitat que va servir
com a colofó de la temporada.
El divendres 29, el jugador ACB
Roger Grimau va fer una [errada-col·loqui al pavelló, amb l’assistència d’unes 0 persones. Grimau
va repassar la seva trajectòria com
a jugador professional, destacant
la salvació d’enguany amb el Manresa, gràcies a la increïble victòria
a la pista del Madrid l’última jornada. Roger també va ressaltar com a
grans moments de la seva carrera el
títol d’Eurolliga que va ai[ecar com
a capità del Baroa i els seus inicis
al Caprabo Lleida. El jugador es va
mostrar molt proper i accessible i va
parlar dels valors del bàsquet.
Després de la [errada va arribar
el torn de l’equip de veterans del
CENG, contra la Pobla de Segur. Durant el dissabte i el diumenge es van
celebrar diversos encontres amistosos dels diferents equips de la base.
El dissabte es realitzaren altres
activitats com concursos de tir al
carrer, inÀables i una caminada per
l’horta d’Artesa, amb un sopar de
germanor a base de “Mcburgers
CENG”. Durant el sopar es féu una
menció als equips del CENG júnior
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masculí subcampió de Lleida i mini femení de 2n any semi¿nalistes .
També es donà un emotiu comiat a
Roser Belchi, e[jugadora, i actual directiva i entrenadora del CENG, qui
dei[a el club després de molts anys
al peu del canó.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Per segon any consecutiu, Artesa acollí la fase ¿nal del Campionat
de Catalunya de Bàsquet categoria
júnior femení. Se celebrà en paral·lel
a la Festa del Bàsquet i hi prengueren part els vuit millors equips catalans, inclòs el Baroa femení.
Després de les pertinents eliminatòries, accediren a la gran ¿nal
dos equips lleidatans: el Cervera i
el Sedis la Seu. En una ¿nal igualadíssima i molt apassionant, les se-

Grimau amb el president i la vicepresidenta del CENG, i les jugadores del
Cervera celebrant el títol | foto: CENG

garrenques s’endugueren la victòria
per 47 punts a 45. El torneig aplegà
centenars d’a¿cionats al bàsquet.
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L’Escola de Futbol d’Artesa clou la
temporada amb el torneig de Futbol 7
l dia 13 de Juny, en el marc
d’una jornada lúdico-esportiva
organitzada per l’Escola de Futbol
d’Artesa EFA va disputar-se al
Camp Municipal d’Esports un Torneig de Futbol 7. La competició,
que va desenvolupar-se en fase de
lligueta, enfrontà durant tota la jornada diferents equips de les categories
Alevi i Benjamí.
La ¿nal Aleví la van jugar l’EFA
Artesa i el Balaguer, amb victòria a
la tanda de penals de l’Artesa. En
Benjamí, es van enfrontar la Unió
Esportiva Lleida i el River Monzón.
Apro¿tem aquestes ratlles per
felicitar els jugadors participants,
equips tècnics i organització. Agraïm
a totes aquelles persones que amb
el seu treball i dedicació han contribuït al desenvolupament d’aquesta
magní¿ca jornada que també clou la
temporada. | EFA

E

A dalt, els ¿nalistes alevins, l’EFA Artesa, que es va proclamar vencedor, i el
Balaguer A baix, els ¿nalistes benjamins, 8E Lleida i 5iver 0onzón | foto: EFA
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El moment
de la sortida
dels corredors
| foto: AE Lo
Bunker

Lo Bunker supera els 300 participants
l 7 de juny va tenir lloc el 2n Trail
Lo Bunker al municipi de Foradada. La cursa i la caminada van reunir
273 persones, a les que cal sumar la
cinquantena de nens i nenes de la
cursa infantil. Víctor Agreda i Sílvia
Puigarnau van guanyar la cursa, de
més de 15 quilòmetres i amb més de
700 metres de desnivell.
La sortida i l’arribada eren al pavelló d’esports de Foradada, on els
participants es van poder avituallar
i refrescar a la piscina després de
l’esforo. Enguany el recorregut es va
modi¿car lleugerament respecte la primera edició. La cursa es va allargar
per arribar ¿ns a Rubió i la caminada

E
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també es va ampliar ¿ns als 11 km.
Ambdues incloïen una visita completa
al castell de Montsonís, passant per
diverses estances i ¿ns i tot pujant a la
torre. Fent honor al nom del trail, també va passar per dos dels búnquers
més emblemàtics del municipi: el de
la serra del Munt, a Rubió, i el de la
Penya, a Foradada. A més, transcorria
per altres punts d’interès com el Calvari de Rubió, el punt geodèsic de la
serra del Munt, l’ermita de Sant Urbà
de Montsonís i la Penya de Foradada.
Des de l’Associació Esportiva Lo
Bunker, organitzadora de l’esdeveniment, volem donar les gràcies a tots
els patrocinadors, per la seva con-

Un punt del recorregut | AE Lo Bunker

¿anoa; a tots els col·laboradors, per la
seva bona feina, i a tots els corredors
i caminadors, per la seva participació.
A totes i a tots, gràcies per haver contribuït a que el calorós dia 7 de juny
el 2n Trail Lo Bunker es convertís en
una gran jornada esportiva i festiva.
Esperem retrobar-vos l’any vinent!
| A. E. Lo Bunker
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in memoriam
Yolanda Massana Tohà
La <olanda ens va dei[ar el passat 17
de maig. Els teus pares, el teu germà,
la teva cunyada i sobretot el teu estimat
nebot Nil i tota la família, mai podrem
oblidar el teu somriure, les teves ganes
de lluitar i de tirar endavant.
Des d’aquí volem e[pressar el

més sentit agraïment a les mostres de
condol rebudes durant aquests dies, i
agrair el suport rebut durant aquests
dies per les persones que estimaven a
la Yolanda.
| Família Massana - Tohà

Tieta Yoli, l’estrella que il·lumina els nostres camins
Yolanda, són moltes les paraules que et podria escriure
per descriure’t, però em quedaria curta. La teva bondat,
la teva manera de ser, el tenir-te al costat…
Ens has dei[at quan encara no estàvem preparats
perquè mar[essis, no hi ha dia que no tanqui els ulls i et
vegi al nostre costat. Són moments molt difícils pels teus
pares, germà i també per a mi i el Nil.
Cada dia el Nil em pregunta: -2n és la tieta Yoli? I jo
em faig forta per e[plicar-li que te n’has anat lluny, que
ja no tornaràs però que si mira al cel, veurà una estrella
que brilla constantment i que l’acompanya i el guia en el
seu dia a dia, aquesta és la Tieta Yoli. Cada nit abans

d’anar a dormir, sortim al balcó i et cridem i el Nil t’envia
un petó dolo.
Ets l’estrella que il·lumina els nostres camins i junt
amb la seva padrina Elvi, ens esteu acompanyant dia a
dia en aquesta vida.
T’estimem Tieta Yoli, i estem orgullosos d’haver-te
tingut al nostre costat.
| La teva cunyada i el
teu estimat nebot Nil

Nota d’agraïment
de la família
Comabella-Galceran
La família Comabella - Galceran volem agrair les
mostres de condol i afecte rebudes per la pèrdua de
la Maria 1922-2015 , que ens va dei[ar el dia 31 de
maig a les cinc de la tarda.
També volem agrair especialment el servei del
CAP d’Artesa de Segre, per la seva e¿càcia i treball.
| Família Comabella - Galceran
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reÀe[ionem

Mercè Nogués

Pere i el fil màgic (I)
n Pere era un nen molt ei[erit. Tothom el volia molt: la família, els
amics, els mestres... Però tenia una
debilitat. Quina? Era incapao de viure
el moment. No havia après a gaudir
el procés de la vida. Quan estava a
l’escola, somniava que jugava a fora.
Quan estava jugant, somniava en les
vacances d’estiu. En Pere estava tot
el dia somniant, sense aprendre a assaborir els moments especials de la
seva vida quotidiana.
Un matí, caminava per un bosc
prop de casa. Al cap d’una estona,
va decidir seure a descansar en un
tros d’herba i es va adormir. Després
d’uns minuts de son profund, va sentir
que algú el cridava amb veu aguda.
En obrir els ulls, es va sorprendre de
veure una dona dempeus al seu costat. Devia tenir uns cent anys i els cabells blancs com la neu li queien sobre
l’esquena com una endurida Àassada
de llana. A l’arrugada mà hi duia una

E

petita pilota màgica amb un forat al
centre, i del forat penjava un llarg ¿l
d’or. L’anciana li va dir: “Pere, aquest
és el ¿l de la teva vida. Si l’estires una
mica, una hora passarà en qüestió de
segons. I si l’estires amb totes les teves forces, passaran mesos o ¿ns i tot
anys, en qüestió de dies”. En Pere estava molt e[citat per aquest descobriment. “Podria quedar-me la pilota?”,
va preguntar. L’anciana la hi va lliurar.
L’endemà, a classe, en Pere se
sentia inquiet i avorrit. De sobte va
recordar la nova joguina. En estirar
una mica el ¿l daurat, es va trobar
a casa jugant al jardí. Conscient del
poder del ¿l màgic, es va cansar de
seguida de ser un col·legial i va voler
ser adolescent, pensant en l’e[citació
que aquesta fase de la seva vida podia portar. Ai[í que va estirar una vegada més del ¿l daurat. De sobte, ja
era un adolescent i tenia una bonica
amiga anomenada Elisa. Però en Pe-

re no estava content. No havia après
a gaudir el present ni a e[plorar les
meravelles de cada etapa de la vida,
ai[í que va treure la pilota i va tornar
a estirar el ¿l, i molts anys van passar en un sol instant. Ara es va veure
transformat en un home adult. Elisa
era la seva esposa i estava envoltat
de ¿lls. Però va reparar en una altra
cosa. El seu pèl, abans negre com el
carbó, havia comenoat a encanudir. I
la seva mare, a la qual tant estimava,
s’havia tornat vella i fràgil. Però ell seguia sense poder viure el moment i,
un cop més, va estirar el ¿l màgic i va
esperar que es produïssin canvis.
Tenia 90 anys. El cabell negre se li
havia tornat blanc i la seva bella dona,
vella també, havia mort feia uns anys. Els ¿lls s’havien fet grans i feien la
seva vida lluny de casa. Per primera
vegada, va comprendre que no havia
sabut gaudir de les meravelles de la
vida. Havia passat per la vida a corre-cuita, sense parar a veure totes
les coses bones que hi havia al camí.
continuarà
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Reflexions
mb aquest article vull fer referència al comportament amb
els nostres pares. Els hi devem
molt d’agraïment, ja que, en primer
lloc, ells ens han donat la vida, ens
han ajudat a fer-nos grans, ens han
mantingut, educat a les millors escoles dins de les seves possibilitats
i donat tot el millor per a nosaltres,
han treballat perquè tinguéssim una
vida més còmoda i perquè a l’edat
adequada ens poguéssim guanyar
la vida.
Els ¿lls, sempre hem tingut una
asseguranoa en ells, ja que si hem
perdut la feina o el negoci que hem
emprès no mar[a com cal, sempre
sabem que ells ens aconsellaran i
ajudaran més del que poden. Ens
estimen ¿ns que els queda un al·lè
de vida i sempre viuen pendents de
nosaltres.
Jo, on ara visc, veig com de ma-
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lament es tracta la gent gran parlo
en general, ja que sempre hi ha e[cepcions .
Quan passa una criatura petita
dins un cot[et, gairebé sempre empès per la mare, veus que el paren
les amigues o parents i no es cansen
de dir-li a la mare com de guapo és,
si s’assembla al seu pare, mare o algú de la família…
Tot són benaurances i paraules
amables, i la mare tota cofoia se’n
va la mar de satisfeta. La mare, malgrat les seves ocupacions, sempre té
temps per arreglar-la, netejar-la, portar-la al metge i fer tot el que calgui,
la criatura va per davant de tot.
Per altra banda, és llastimós que
els pobres vells sempre, també hi
ha algunes e[cepcions , hagin de
ser empesos en cadira de rodes per
alguna immigrant, de mala gana, ja
que no poden caminar, o els portin

a la casa de la caritat ara en diuen
residència . Ningú se’ls mira i la persona que empeny sovint mira el rellotge per veure si arriba aviat l’hora de dei[ar-lo a casa seva, com si
es tractés d’un trasto, ja que els ¿lls
“no tenen temps” per cuidar-lo com
es merei[.
Potser de tot el que conto només
ens n’adonem quan han mar[at a
l’eternitat, però aleshores ja no hi ha
res a fer.

DONAR EXEMPLE
Jo ja estic a una edat avanoada
i afortunadament tinc la sort que el
tracte envers la meva persona és
immillorable. És per ai[ò que als ¿lls
que tenen pares i que encara hi són a
temps, els voldria dir que tinguin cura
dels seus pares, ara que són vius, ja
que els seus ¿lls ho veuran i, com diu
el refrany, “tal faràs, tal trobaràs”.

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I JUNY 2015 I Núm. 389

perquè diem...

Albert Vidal

... que algú té un os a l’esquena?
s diu d’algú que té molta mandra i que li costa fer qualsevol
esforo, per petit que sigui, i que per
a ell treballar és un martiri e[cessiu.
Sembla que tot ve d’un conegut
apotecari de Barcelona el qual va
descobrir que la mandra, aquesta
sensació de no tenir ganes de res,
estava produïda per la inÀamació
d’un cert os de l’esquena que algunes persones tenien i que la “malaltia” es podia guarir.
Ai[ò passava, és clar, en una
època, el segle XIX, en què es des-

E

conei[ia pràcticament tot de l’anatomia humana a nivell popular.

BARREJA D’UNGÜENTS I
HERBES
L’herbolari, que duia per nom
Bertran, venia unes potingues compostes per una barreja d’ungüents i
herbes mai no va e[plicar de quines es tractava, però en forma de
pegats que havien d’aplicar-se sobre l’espinada.
El tractament era molt llarg, podia ser cosa d’anys ¿ns i tot, i cos-

tós, perquè, segons ell, era molt
difícil d’elaborar. És possible que
l’home actués de bona fe i cregués
en el seu miraculós producte, però
el cert és que ningú, que se sàpiga,
va guarir-se mai d’un mal tan especial com el de la mandra.
Una variant de la dita és, precisament “Tenir l’os Bertran”, nom
aquest que la gent va donar al suposat i malè¿c os que produïa la
malaltia, adoptant-lo de l’herbolari
que venia els emplastres i que ningú es prenia seriosament.
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partits polítics
Moltes gràcies per la vostra confiança
ls membres i els col·laboradors
de la candidatura d’ERC d’Artesa de Segre volem e[pressar el nostre més sincer agraïment a les 954
persones que van dipositar la nostra
papereta a l’urna en les passades
eleccions municipals, la qual cosa
va signi¿car el suport de gairebé el
62% dels votants. La conseqüència
són els  regidors i regidores, d’un
total d’11, que representaran el nostre grup al consistori. Esperem saber
ser dignes d’aquesta mostra de tan
enorme con¿anoa per part de la ciutadania.
Al matei[ temps i al marge dels
resultats, creiem que val la pena
destacar alguns aspectes d’aquestes eleccions. En primer lloc, consi-

E

derem que el 65,5% de participació
és bai[, tenint en compte que es
tracta d’unes municipals, i ens en
sentim coresponsables.
També resulta destacable que
entre els vots nuls i els blancs sumen prop d’un 5% dels vots emesos.
Aquest fet també ens ha de fer reÀe[ionar seriosament.

CAMPANYA ELECTORAL
Finalment, volem fer un especial
èmfasi per la maduresa demostrada
durant la campanya electoral, en què
cada grup va dedicar-se a defensar
les seves propostes i idees, dei[ant
al marge picabaralles estèrils que
només porten crispació. En aquest
sentit, també destaca el to cordial

del candidat de CiU a l’alcaldia en la
seva intervenció el dia de la constitució del nou consistori.
En els propers mesos ens esperen moments difícils però apassionants de cara al futur del país. Amb
la col·laboració de tothom que s’hi
senti engrescat, ens il·lusiona ser-ne
partícips. I pel que fa al nostre municipi, no tingueu cap dubte que, malgrat no haver superat la crisi econòmica, farem tot el possible per tirar
endavant les propostes que us vam
proposar durant la campanya

Artesa de Segre per la independència
El proper 11 de setembre
vine amb autocar a la concentració de Barcelona
Aquest any sí. Ara és l’hora!
A partir de l’1 de juliol, informació i inscripcions
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre 973400013
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medicina natural

Montse Vall, naturòpata

La gastroenteritis a l’estiu
n aquesta època de l’any és
habitual patir gastroenteritis. És
la inÀamació del conducte gastrointestinal amb la participació de l’estómac i l’intestí prim. La inÀamació
és habitualment per
virus, bacteris o aliments en mal estat.
Els símptomes són:
nàusees,
vòmits,
dolors abdominals i
diarrees. Provoquen
la síndrome clínic de
comenoament brusc
amb característiques
com febre entre 3º
i 39º, que en primer lloc acompanyen nàusees i vòmit causat per la
inÀamació de l’estómac, que rebutja el contingut gàstric provocat per
fortes contraccions abdominals, seguit de peristaltisme de l’intestí, que
augmenta la velocitat de moviment
i absorbei[ poca aigua provocant
diarrea i pèrdua de líquid.
En la majoria dels casos, tot i
que és un estat agut aparatós i que
alarma, amb un seguiment dietètic
adequat no ha de durar més de 2
o 3 dies. El primer dia cal parar el
vòmit el més ràpid possible per evitar la deshidratació. S’ha de fer una
dieta líquida les primeres 24 hores
per ajudar l’estómac i que ai[í comenci a tolerar coses suaus.

E

petits perquè l’estomac ho pugui
tolerar, i si tot i ai[í provoca vòmit,
no insistirem ¿ns al cap d’una hora
com a mínim.
El preparat ha de ser a temperatura tèbia, mai natural i encara menys fred, ja que ai[ò
provoca el vòmit
ràpidament. En nadons, infants i adolescents
podem
fer-ho amb aigua
d’arròs i pastanaga
i una mica de sal i
sucre. Hem de tenir en compte que els nadons tenen
poca superfície i molt poc contingut
líquid, per tant la deshidratació és
més fàcil. També podem acompanyar-ho amb infusions de camamilla
i melissa per reduir els dolors abdominals. Quan l’estómac ha tolerat la
beguda alcalina 24 hores, podem
passar a una dieta suau i astringent
a base d’arròs bullit
i pastanaga, puré
de patata, plàtan
madur [afat i poma
ratllada sense pela o al forn, sense
foroar la ingesta i en
petites quantitats.
Una dieta suau i
lleugera i d’ingestes
freqüents fa que l’estómac i l’intestí
tolerin l’aliment i el líquid i evita que
la digestió sigui llarga i pesada. En
cap cas es recomana menjar pa,
farina integral o re¿nada, proteïna
animal o làctics, ja que l’organisme
no està preparat per absorbir-ho i
podria provocar que la gastroente-

En la majoria
dels casos, no
ha de durar
més de dos o
tres dies

BEGUDA ALCALINA
Prepararem una beguda alcalina
amb un litre d’aigua, el suc de dues
llimones, una cullera de postres de
bicarbonat, una cullera de cafè de
sal i una altra de sucre de canya.
Aquesta beguda es beu a glops

ritis s’allargués ¿ns a una setmana i
¿ns i tot podria generar intolerància
a aquests aliments, per e[emple al
gluten, ja que la precipitació pot irritar la mucosa intestinal.
Per desmuntar l’ambient del virus o bacteri i combatre més ràpidament l’estat agut de la gastroenteritis farem bai[ar la febre de manera
natural amb compreses humides
i fredes a la front, clatell i canells;
cataplasma o pegat d’argila barrejada amb infusió freda de saüc a
l’abdomen i evitant que el pacient
es bellugui gaire, si s’està quiet la
temperatura bai[a més ràpid. Malgrat totes aquestes recomanacions,
tingueu en compte que cal anar al
metge si se superen els 39’5º i, sobretot, si és un nadó.

PROBIÒTICS
Com a producte dietètic podem
administrar probiòtics microorganismes vius , que tenen propietats
com reduir la severitat i la duració de
la gastroenteritis,
sobretot en nens, i
cooperen en el tractament amb antibiòtics contra el bacteri
Helicobacter Pylori causant de la
gastritis. Reduei[en
les Àatulències i el dolor abdominal,
milloren la resposta immune i prevenen la dermatitis atòpica. Pot millorar el funcionament de l’organisme i també la qualitat de vida.
Consell de la secció: per tenir
salut, esmorzar bé, dinar poc i sopar menys.

La ingesta de
pa, farina,
proteïna animal
o lactis podria
allargar-ho
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poesia
RuralCat

Espurnes en la tempesta

Vi en un pople
poplle
Visc
perdut. Voltat de camps
de conreus
i petites muntanyes.

Quan
Qu
an estimem,
est
stim
imem
em,,
veiem sorgir
del més profund

Ara, un cop llegit el poema en sí,

del nostre cor,

permeteu-me que us digui,

espurnes que anuncien

que l’amor,

l’arribada d’una tempestat

és el motor d’aquest món

que amagarà sol i lluna

que, tot i que, dia a dia, s’encalli

per, a l’endemà,

ens permet tornar-lo a engegar,

poder-ho veure

per ai[í, amb foroa

tot més clar.

continuar sentint i vivint.

Ara bé,

Doncs, què seria de nosaltres,

durant la tempesta,

sense ell?

aquells que en ella

Ens perdríem

s’hi amagaran,

en vides monòtones,

podran comprovar

en vides sense sentiments...

Però, quan arribe
lo temps,
amb diversa mena de verins,
molts pagesos
rui[en les plantes.
L’aire
put, a metzina;
la terra,
a camp de batalla.
Fugiu perdius;
voleu marietes.
Col.lèmbols, actinomicets...
Aigua, sorra, argila, llims.

la foroa de l’electricitat.
Doncs, no hi ha foroa major

| Ivan Balagueró Masanés

que la d’un nou amor nat.

Consumidors!
| Francesc Porta

Senzill d’explicar
M’agrada pensar en tot,

Ballar descaloa en totes direccions, terra fred

no trobar sentit a res, callar i dir-ho tot

Tu entres a la sala i observes, cos calent

dei[ar el silenci e[pressar-se sol

M’agrada el tacte dels llavis que besen,

Sovint, parlar sense sentit

la sensació de vol efímer que dei[en

del temps que hem perdut en el camí
Abraoar com si tot es concentrés
M’agrada bufar les cendres del cigar d’ahir,

en el tu i el jo, en l’aquí i l’ara, en res més

dei[ar enrere el que abans la sang em feia bullir

M’agrada saltar ben amunt i caure sobre els braoos
que estrenyen fort

Emborrat[ar el pensament, arribar i no saber com
mar[ar i no saber on, perdre el nord
M’agrada la pluja mullant el cabell enredat,
el vent movent fulles damunt el teu cap

sobre els llavis que em diuen “no mar[is, queda’t a
prop”
en vides sense sentiments...

Robar temps al rellotge espatllat,
passejar entre els carrers del món aturat

| Sònia Ribera Coma
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fa 25 anys
Juny de 1990
a revista d’aquest mes obre i tanca amb imatges de dos equips de
futbol. En portada, el brillant equip
d’aquell any. A la contraportada, un
equip de 1926.
P2RTADA. Una foto amb signatura autògrafa del Sisquet ens mostra
un dels millors equips, atès els resultats, de la història del futbol artesenc.
Amb Carrión d’entrenador, un equip
farcit de jugadors del planter va culminar una temporada magní¿ca.
EDIT2RIAL. Un títol amb doble
sentit: TemSV Ge reFoOOLr eOV IrXLtV.
Mentre que els fruits de la collita no
van ser bons; en la part esportiva,
els equips de futbol i de futbol sala
van quedar campions dels respectius
campionats, 1a regional i 3a divisió
provincial.
CUBELLS. La sol·licitud d’obertura d’una farmàcia a Cubells porta
cua. Primer, en l’article (O bOoTXeLJ
Ge Oa IarmjFLa s’e[plica com 5 farmacèutics Artesa de Segre, Esterri
d’Àneu, Montgai, Sort i Verdú van
sol·licitar-ne l’obertura una vegada
es va fer públic que ho havia demanat la persona que actualment regei[
aquest establiment, sembla ser que
amb la intenció de bloquejar i endarrerir tot el procés. Si bé no hi ha dubte sobre la legalitat d’aquesta manera de procedir, es planteja el fet des
d’un punt de vista ètic. Per altra banda, l’alcalde de Cubells. Josep Roig i
Armengou, signa la carta /a IarmjFLa
Ge &XbeOOV, on e[plica la il·lusió del
poble de Cubells per la futura obertura d’una farmàcia, sense que importi la titularitat i, d’una fora irònica,
mostra la seua satisfacció per tantes
sol·licituds. Finalment, una nota ens

L
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informa de la recollida de
200 signatures que donen
suport a un te[t on s’insta
l’Ajuntament a adoptar les
mesures necessàries per
a què s’obri la farmàcia el
més aviat possible.
TEATRE. Amb el títol
5oGa Ge teatre aO OoFaO Ge
Oa 'jOLa %OaQFa s’e[plica
una interessant iniciativa.
Patrocinats per l’Associació
de personal de “la Cai[a”,
les entitats Dàlia Blanca,
Creu Roja i La Palanca
van organitzar un cicle de
5 obres de teatre, d’abril a
octubre, amb la doble ¿nalitat d’animar els diumenges
i ajudar a acabar les obres
de la Dàlia Blanca. Al juny actuava el
Grup de Teatre de l’Escola de Pares
del Col·legi St. Josep d’Artesa, amb
l’obra “La mare... quina nit”.
L2CAL. (O OX[e G¶eVFoOtar Oa rjGLo
és un article signat per “Veïns d’Artesa”. Es tracta d’una dura crítica als
responsables municipals pel fet de
permetre que Ràdio Artesa interferei[i qualsevol altra recepció radiofònica des de fa 4 anys. Al·leguen, a
més, que no té cap autorització legal
i que està instal·lada en un domicili
particular.
Unes pàgines més endavant, reaparei[ la secció amb una carta breu.
Amb el títol de &aO arreJOarKo Ma, “uns
artesencs” es quei[en que a Artesa
només es veu TV3 i, a pocs dies del
Campionat Mundial de futbol, aquest
no es podrà veure.
FUTB2L SALA CENG. La secció
ens informa dels è[its esportius de
l’equip sènior de futbol sala en el seu
primer any, el principal dels quals és
el campionat del grup segon de la
tercera divisió provincial. En l’arti-

cle també s’e[plica que es compta
amb 3 equips de categories inferiors,
s’agraei[ el suport dels col·laboradors i s’informa del campionat d’estiu
de futbol sala, amb 20 participants.
Una foto de l’equip campió, entrenat
per Jaume Caballer, completa l’article.
CAMP. En aquesta secció s’oferei[ un resum del contingut de
O¶$VVembOea Ge Oa &ooSeratLYa GeO
&amS, celebrada el 12 de maig a
la Dàlia Blanca amb l’assistència de
150 dels 35 socis. El seu president
va anunciar que, per afectació de les
normes urbanístiques, les instal·lacions s’haurien de traslladar fora del
nucli urbà en el termini de cinc anys.
C2NFIRMACI2NS. Una imatge
ens mostra un nombrós grup de nois
i noies que van fer la con¿rmació
aquella primavera, amb el bisbe Joan
Martí Alanis i el rector Roc Salvia.
ENTREVISTA. Acompanyat d’una
foto del nou veterinari de la Cooperativa d’Artesa i signat per la revista,
l’article -oaQ )orQyV o Oa OOXLta Ser
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#fa25anys
Ramon Giribet i Boneta
obrLr Famt eQ XQ merFat LQFert ens
acosta als temes que afecten el sector ramader porcí. Una de les principals funcions d’aquest veterinari és
assessorar el sector per tal d’obtenir
el mà[im rendiment a partir de 4 puntals: alimentació, genètica, maneig i
sanitat. Apunta al tema sanitari com
un dels principals problemes de cara
a ser competitius quan s’entri en el
mercat únic.
IMATGES D’AHIR. Per als que
ens agrada conèi[er les tradicions
locals, la Dolors Solà ens oferei[ un
article molt interessant: (OV FoVLGorV
GeOV aQ\V treQta ereQ tota XQa LQVtLtX
FLy. Des dels 10 o 12 anys, les noies
anaven a aprendre als diferents cosidors que hi havia a Artesa, però l’autora del te[t centra més l’atenció en
l’ambient que s’hi vivia. Entre altres
divertiments, feien bromes a les més
joves com la de fer-les anar a comprar “deu cèntims d’estaca’m aquí” ,
cantaven sardanes i sarsueles, organitzaven sortides a l’entorn, participaven amb les seues disfresses en el
Carnaval i organitzaven la festa de
Santa Llúcia, en què s’anava a l’ermita del Pla a venerar la santa.
CULTURA. En aquesta secció es
publica la relació de guanyadors de
la primera edició del Premi de Narrativa Breu. Aleshores només tenia
caràcter local i s’organitzava en tres
categories, amb dos premis per a cada una. Aquells primers guanyadors
foren:
- Categoria de 1r i 2n d’EGB: primer, M. Carmen Rodríguez Gaspar;
segon, Anna Codina Queralt.
- Categoria de 3r, 4t i 5è d’EGB:
primer, Eva Galceran Rovira; segon,
2lívia Solé Benach.
- Categoria de 6è, 7è i è d’EGB:
primer, Marc Vilanova Serradell; segon, Gustavo Abad Rueda.

2PINIÏ. $TXeOOV SrLmerV Ge maLJ
TXe IeLeQ tremoOar Oa terra és el títol
amb el qual Sícoris contraposa la forma reivindicativa, violenta i amb forta
repressió amb què se celebrava la
Festa del Treball ¿ns a ¿nals de segle
XX, amb manifestacions menys nombroses i més pací¿ques.
INF2RMACIÏ MUNICIPAL L2CAL. Aquest mes, el contingut de la
secció és poc habitual. És el propi
alcalde que signa l’article 1ormeV
VXbVLGLjrLeV $SroYaFLy SroYLVLoQaO
Comenoa e[plicant les di¿cultats
orogrà¿ques d’Artesa, que han facilitat l’especulació dels terrenys. Tot
seguit e[plica que el projecte s’inicia
el 195 i que l’aprovació inicial es fa
el 19, contemplant després el 60%
de les 73 al·legacions presentades.
Una bona part de les 2 pàgines del
te[t són per e[plicar les modi¿cacions
de la zona industrial de la carretera
d’Agramunt, de l’illa de la Cooperativa, dels terrenys de La Fàbrica i de la
zona de les Eres; a més de les modi¿cacions dels marges de la carretera
de Montsonís, dels plans parcials de
nova previsió i
de la reserva de
terrenys per a
equipaments.
N2TÍCIES
DE PREMSA.
La secció ens
recorda
que
l’Aplec del cargol
de Lleida, quan
encara es feia
per la Festa Major, ja anava per
l’onzena edició.
Com a notícies
més properes:
el tancament de
23 treballadors
a la mina de la

Granja d’Escarp com a protesta per
no cobrar, una reunió de prop de 600
vídues de tot Catalunya a Bellpuig i
la reducció de la superfície protegida
del Parc d’Aigüestortes.
HUM2R. Una pàgina sencera
amb 5 acudits de diversa temàtica,
tres dels quals de caràcter local, ens
demostra que els entranyables Quimet i Cosme continuaven en forma,
malgrat haver desaparegut en alguns
números anteriors.
DE LA VELLA ARTESA. En contraportada, tot i el canvi de títol de
la secció, la revista continua traient
pro¿t de l’Àlbum de la Vella Artesa,
realitzat per l’Associació de Jubilats.
Aquesta vegada ens oferei[ (OV LQLFLV
GeO IXtboO aO QoVtre SobOe, un article
redactat en primera persona, però
només sabem que va ser algú dels
primers jugadors de l’2límpic Club
d’Artesa, fundat el 1922. La imatge,
reproduïda amb bai[a qualitat, ens
mostra un equip amb el nom dels jugadors. Segons altres fons consultades, es tractaria d’una foto de 1926,
quan la samarreta era blava.

I 41

informació
Mes de maig
PLE ORDINARI (18 DE
MAIG)
Absències: Elisabet Camats i Gonzàlez ERC
S’aprova, per unanimitat, el reconei[ement del crèdit núm. 1/2015
amb càrrec al Pressupost municipal,
per un import de 356.313,64 euros.
S’aprova, per unanimitat, el reconei[ement del crèdit núm. 1/2015
amb càrrec al Pressupost de l’Emissora Municipal de Ràdio, per un import de 1.490,12 euros.
S’aproven, per unanimitat, els
següents padrons ¿scals, any 2015
i període de cobrament voluntari entre el 10 de juliol i el  de setembre
de 2015:
Escombraries.
Aparadors i vitrines.
Canonades.
Llocs públics.
Marquesines.
Guals.

*

Clavegueram.
Nín[ols.
Portes a l’e[terior.
Tribunes.
2cupació de via pública.
S’acorda, per unanimitat, aprovar
les següents certi¿cacions d’obra:
- Certi¿cació número 2, per un
import total de 2.344,67 euros, corresponent a Equipament sociocultural d’Alentorn, realitzat per l’empresa
M. i J. Gruas, SA. Import pendent
d’e[ecutar 150.590,52 euros.
- Certi¿cació número 1, per un
import total de 37.771,23 euros, corresponent a Estabilització del front
rocós de la Clua, realitzat per l’empresa Geobrugg Ibérica, SAU. Import pendent d’e[ecutar 129.40,47
euros.
- Certi¿cació número 1 i única,
per un import total de 121.669,9
euros, corresponent a Millora de diversos camins rurals amb àrids re-

Dates a recordar
Renovació del DNI
Fins prò[im avís per part de la Policia, no es
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Per a més informació, podeu
adreoar-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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ciclats de residus de la construcció
amb marcatge CE, realitzat per l’empresa Àrids Romà, SA. Import pendent d’e[ecutar 0,00 euros.
S’acorda, per unanimitat, l’aprovació inicial del projecte de l’obra
Instal·lació d’una bàscula municipal
de pesatge de vehicles al Polígon
Industrial el Pla a Artesa de Segre.
S’aprova la signatura del conveni
de mútua avinenoa per a l’obtenció
dels sòls afectats per l’ampliació del
camí del Roc del Cudós amb Con[ita Marsol Riart i Jordi Ros Roig.
A favor: 6 vots ERC
En contra: 4 vots CIU
Abstencions: 0 vots
S’aprova la signatura de la minuta de conveni per a la gestió del
sector del sòl urbanitzable delimitat
núm. , Roc del Cudós, entre aquest
Ajuntament i Josep Maria Llena Miralles, com a president de la Junta
de compensació del Sector del sòl

tes voluminosos
ou
osos
Recollida d’objectes
Trucar a l’Ajuntament
ent per
pe
er informar
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mar
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dell lloc
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municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

urbanitzable delimitat núm. , Roc
del Cudós.
A favor: 6 vots ERC
En contra: 4 vots CIU
Abstencions: 0 vots
S’aprova, per unanimitat, donar
suport a l’inici de la redacció del projecte de declaració de Parc Natural
del Montsec que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat.

APROVACIONS DEL MES DE MAIG
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació corresponents a l’e[ercici comptable 2015 que pugen la
quantitat de 99.317,7 euros.
S’aprova la relació de factures
del Patronat Municipal de Ràdio,
majors de 150,26 euros, pendents
d’aprovació corresponents a l’e[ercici comptable 2015 que pugen la
quantitat de 154, euros.

S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per les obres de reforma interior
i escala entre dos habitatges per formar un dúple[ nou en edi¿ci d’habitatge unifamiliar situat al carrer Únic,
21 planta bai[a i primera porta de la
Colònia la Fàbrica.
- Per les obres menors per realitzar obertures a paret de tot[ana,
col·locació de vidres paves rejuntats
i repassar laterals amb morter de ciment dels bai[os de l’immoble situat
al carrer Ricard Vinyes, 1 d’Artesa
de Segre.
- Per les obres menors per arreglar teulada, consistent en posar-hi
2nduline i repassar-la, de l’immoble
situat al carrer Únic, s/n de la Colònia la Fàbrica.
- Per les obres per obrir una rasa
d’apro[imadament 9 metres de llarg
per 0,40 metres d’ample i 1,00 metre
de profunditat, per a la instal·lació

d’una canonada de gas per subministrar gas natural canalitzat a nous
clients, al carrer Calvari, 5 d’Artesa
de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions de conne[ió a la [ar[a d’aigua:
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable per dotació
al local situat a la carretera d’Agramunt, 35, dreta, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable per dotació
a l’habitatge situat al carrer Ramon
Llull, 11 d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable per dotació a
l’e[plotació ramadera Agropecuària
les Segues, a Montargull.
S’aprova la següent conne[ió del
servei de clavegueram a la [ar[a general del municipi:
- Per la conne[ió del servei a l’habitatge situat al carrer Ramon Llull,
11 d’Artesa de Segre.
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EXCAVACI2NS I M2VIMENTS 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
Fontaneria

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

Artesa de Segre Tel. 696 145 650
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palanc-oci

7 (ERC) + 1 = 8
4 (C – U) – 1 = 3

Què farà aquest temps?

Solució al jeroglí¿c

J. Galceran

Jeroglí¿c

Una calamarsada un, a, ca, la, maro, ada .

Resultat de les eleccions a Artesa
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imatges d’ahir
1969

Bartomeu Jové i Serra

La imatge de la comitiva que va visitar Artesa amb motiu de la inauguració de la plaça de l’Ajuntament | Foto Sisquet

Una data històrica
a ser el dia en que es va inaugurar l’actual Plaoa de l’Ajuntament, que no tenia res a veure amb
la d’avui dia. Era el 27 de setembre
de 1969, per la qual cosa suposem
que coincidia amb la Festa Major
d’Artesa. Es va fer festa grossa i
l’acte es va revestir de solemnitat.
La inauguració va tenir tota l’esplendor litúrgica i institucional que
permetia l’ambient de l’època, dominada per les acaballes del franquisme. Artesa tenia una capitania
de la Guàrdia Civil, que controlava
un ampli ventall de territori. Arribava
¿ns a 2rganyà, ¿ns a prop de Torà
de Riubregós, ¿ns a Cubells i més
enllà d’Agramunt. El capità, que

V
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també va assistir a aquest acte, era
el Sr. Manuel Rodriguez, que estava emparentat amb la família Mases
d’Artesa.
La foto, del Sisquet, va ser tirada
a la carretera. Es veu un bocí de la
Pasteleria La Montserratina del Vicent Roca, l’emblemàtica perruqueria de l’Enriqueta, cal Badia, l’estanc
del León i la farmàcia Pineda, a més
d’un seguit de cases.
A la inauguració hi va assistir el
Governador provincial, José Mª Martínez Val. Algú el de¿nia dient que
era l’últim falangista camisa blava
d’una època que ja s’estava liquidant. Al seu darrere, hi podem veure
els tres guardaespatlles que l’acom-

panyaven, un dels quals era molt conegut, en el seu temps.

LA COMITIVA D’ARTESA
Entre la comitiva d’artesencs que
acompanyaven les autoritats de fora
destaquen Mossèn Alòs i l’alcalde
del moment, Joan Macià Solé, seguits de tot l’Ajuntament d’aquells
anys en pes: Magí Lluch, Josep
Bernaus, Ignasi Mases, Joan 2rtiz,
Francesc Guàrdia, Joan Nogués,
Joan Samarà el Betre , Àngel Guiu,
Josep Bertran i un altre que no hem
pogut documentar. En total, l’alcalde
i deu regidors.
Eren altres temps i hi havia una
manera de fer les coses diferent de
la d’avui. Amb tot, la festa d’inauguració es va revestir de molta solemnitat.
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la foto

Els  regidors d’Artesa D’esquerra a dreta, de dalt a baix 3ep 5iart, 0aria Cusola, Eduard Serradell, Anna 0aria Baella, -aume Caballer, Alba Boher, 0ariona 9antolra, 0ingo Sabanés, -oan Camats, ¬frica 5eig i -osep 0aria Farré

