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agenda
Agenda

ciutadana

febrer

Actes

que sabem que es faran
Fins al 6 d’abril:

MUNICIPI D’ALÒS DE BALAGUER

A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, exposició “Catalans a
l’2rinoco, 100 anys d’aventura cientí¿ca´

4 i 5 d’abril:

DEFUNCIONS:

DIA 5: Ramon Solé i Durany (72
anys), natural d’Alòs de Balaguer

Al Barri Antic d’Artesa, de 10 a 21 h, Fira
Pagesa. Parades de productes artesanals
i de la terra, amb activitats durant els dos
dies. A les 18 h, Concert d’acordionistes
(dia 4) i Ballada de sardanes (dia 5)

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE

5 d’abril:

DEFUNCIONS:

DIA 7: Concepció Farrús i Ribalta (97
anys), natural de Cubells
DIA 19: Dolors Espasa i Reig (89 anys),
natural de Puigverd de Lleida
DIA 20: Francisco Mora i March (94
anys), natural d’Anya
DIA 22: Sanson Solé i Utgés (86 anys),
natural de Tudela de Segre

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS:

DIA 18: Margarita Roca i Sendin (94
anys), natural de Tòrrec

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

Durant el matí, tradicional Cantada de
Caramelles pels carrers d’Artesa (pàg. 9)

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Taller
familiar sobre l’exposició “La nit´

18 d’abril:
Tot el dia, diversos indrets. Trobada del
voluntariat de Creu Roja de la Noguera.
21.00h visita nocturna al Túmul de Seró

19 d’abril:
A les 17.30 h, al pavelló d’Artesa, Escala
en Hi-Fi. Organitza: AMPA Escola Els
Planells

23 d’abril:
A les 17.30 h, a la Pl. Ajuntament, tallers i
activitats amb motiu de Sant Jordi

6 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a Salgar,
Sant Salvador d’Alentorn i La Vedrenya

8 d’abril:
A les 17.30 h, a l’Àrea d’Activitats de la

26 d’abril:
A Sant Marc de Batlliu, Festa de Sant Marc
A Anya, Caminada popular “Memorial
Francesc Bròvia i Capell´. Organitza:
Família Bròvia-Capell

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

febrer

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: 5,8°
Temperatura màxima: 19° (dia 23)
Temperatura mínima: -6° (dies 6 i 9)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 3,5 mm (dia 3)
Total precipitacions: 8 mm

4I

B) OBSERVATORI DE BALDOMAR

Temperatura mitjana: 4,3°
Temperatura màxima: 18,3° (dia 23)
Temperatura mínima: -8,1° (dia 6)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 3,8 mm (dia 21)
Total precipitacions: 8,9 mm

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana: 4,5°

Temperatura màxima: 19° (dia 23)
Temperatura mínima: -7,5º (dia 6)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 3,7 mm (dia 23)
Total precipitacions: 9,1 mm

MUNICIPI DE FORADADA
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 4 mm (dia 22)
Total precipitacions: 13 mm
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Balanç municipal
Ara que el mandat municipal 2011-15
està arribant al seu ¿nal, és el moment
de fer balanç de la tasca feta per l’alcalde d’Artesa Mingo Sabanés i el seu
equip de govern.
Vagi per endavant que som conscients que els darrers anys hem estat
immersos en una profunda crisi econòmica i que totes les administracions
han hagut de fer esforços i retallades
econòmiques molt importants.
Dit això, no hi ha altres raons que
justi¿quin la discreta acció del consistori
en la gestió municipal. Que ERC hagi
governat amb majoria absoluta ha fet
que semblés que tot era una “bassa
d’oli´. El cert és que bona part de la
ciutadania tenim la sensació que alguns
regidors s’han acomodat i els ha faltat
motivació i compromís, alguns amb
prou feines han assistit als plens i altres
han abandonat les seves responsabilitats a les primeres de canvi.
En èpoques de crisi econòmica, s’han
de buscar solucions imaginatives i cal
implicar la ciutadania i les entitats en la
vida municipal (obres a jova, voluntariat
a l’hora d’organitzar activitats, etc.). Cosa
que l’Ajuntament no ha sabut fer en temes
com, per exemple, les festes i la ¿ra, que
cada any que passa, cauen més avall.
Com ja ve sent habitual en els polítics
quan s’apropen eleccions, l’Ajuntament
ha fet un últim pressupost amb diverses
inversions “de cara a la galeria´, com
fer una plaça nova, arreglar carrers i
camins, pintar i adequar equipaments
municipals, etc. Això sí, per primer cop
en els darrers anys, s’ha aprovat per
unanimitat junt a l’oposició. Però el cert
és que durant 4 anys, aquest Ajunta-

ment ha estat incapaç de solucionar
temes que afecten la vida quotidiana
dels artesencs. Encara no s’ha fet l’accés que pertoca a la urbanització Roc
del Cudós; no s’ha eixamplat el carrer
Balmes al seu inici; el caos circulatori
i estacionaments indeguts de vehicles
en diversos carrers són clamorosos;
la gestió dels equipaments esportius
deixa molt que desitjar; el nucli històric
s’ha deixat a mitges; tot i que s’han
enderrocat algunes cases en ruïna a
la carretera, encara queden en peu
algunes construccions que amenacen
perill i malmeten la imatge del poble;
la promoció econòmica del municipi
és mínima; l’Emissora municipal està
deixada de la mà de Déu; les zones
verdes són la gran creu (del passeig del
Senill, ni rastre, el riu Segre a la zona
de la Palanca continua fent pena)...
Mirant de trobar coses positives, cert
és que s’ha donat un impuls important
al Cubtural (on la Biblioteca ha estat el
pal de paller de desenes d’actes culturals); l’Espai Transmissor del Túmul
de Seró s’està erigint com un centre de
promoció turística; als nuclis agregats
s’hi han anat fent petites actuacions i
millores; i l’alcalde sempre està obert
a escoltar les queixes i reivindicacions
ciutadanes...
A hores d’ara encara no es coneix quines llistes es presentaran i qui hi anirà
al davant. Esperem, almenys, que sigui
gent amb il·lusió i amb ganes de tirar
endavant el municipi, amb noves idees i
conscienciats que ser regidor comporta
moltes responsabilitats i sacri¿cis i pocs
agraïments. Els electors dictaran sentència el proper mes de maig.

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: 9 d’abril

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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noticiari
Un foc al quadre de comptadors obliga a
evacuar un edifici d’Artesa i deixa un ferit lleu

El foc va començar als comptadors, situats a l’escala, i de seguida va provocar una gran fumera | foto: Bombers d’Artesa

l 26 de febrer a les 14.36 hores,
els bombers d’Artesa vam rebre
un avís de foc en habitatge en un
bloc de pisos situat al número 8 del
carrer Marcel·lí Farré. Hi va cremar
tot el quadre de comptadors, i a causa de la densa fumera que va provocar el foc es van haver d’evacuar els

E

ocupants dels pisos en aquells moments. En total, van ser set, quatre
adults i tres infants, dels quals dos
eren nadons de quatre mesos. De
les set persones evacuades, quatre
van ser ateses pel Sevei d’Emergències Mèdiques (SEM) i una va
requerir ingrés a l’hospital Arnau de

Vilanova per una intoxicació per fum.
Al servei hi van participar quatre
dotacions de bombers dels parcs
d’Artesa i Balaguer, així com dues
dotacions del SEM, efectius del CAP
d’Artesa de Segre, Protecció Civil
d’Artesa de Segre i Mossos d’Esquadra. | Bombers d’Artesa
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La sortida va congregar un públic nombrós | fotos: Bernardí Mota

Sortida als espais de memòria
històrica del municipi d’Artesa
l Club de Lectures i la Biblioteca municipal d’Artesa van organitzar una sortida als espais de
la Guerra Civil a Artesa de Segre el
diumenge 15 de febrer. Els assistents van gaudir d’una visita guiada

E

a les forti¿cacions de l’exèrcit republicà excavades i recuperades a la
Serra de la Torre de l’Àliga, com ara
búnquers i trinxeres, i a l’escola militar de Tudela, única a l’Estat i encara poc coneguda a la zona. Aquest

edi¿ci conserva restes excepcionals,
com les pintures de l’exèrcit popular.
L’historiador Xavier Reñé va fer de
guia d’excepció durant la visita.
L’acte formava part dels actes
complementaris de l’exposició “Artesa de Segre 1931-1951. De la II
República a la ¿ del racionament´,
que s’ha pogut visitar els mesos de
gener i febrer.

El CAU comença a preparar el 40è aniversari
’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla ja treballa en
la preparació del 40è aniversari de
l’entitat, que se celebra aquest any.
A banda de la feina que fa l’actual
equip d’agrupament, ja s’han cele-

L

8I

brat reunions amb exmembres, caps
i altres persones i entitats vinculades
al CAU, com la del 13 de març. La
propera cita, oberta a tots els excaps, pares i mares i associacions,
serà el dissabte, dia 28 de març,

al centre d’entitats Les Monges a
les 22.00 hores. S’ha creat l’adreça
40anyscauartesa@gmail.com per
qui vulgui participar. La celebració
serà el 23 de maig, i ja es pot anar
fent boca amb un vídeo a Youtube.
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Tant els assistents com
l’organització
van valorar la
jornada molt
positivament
| foto: Ajuntament
d’Artesa de Segre

Seró acull una trobada de monitors Starlight
’Espai Transmissor del Túmul de
Seró va acollir la primera Jornada de Treball de Monitors Starlight
del Montsec el 9 de març. Hi van
participar una quinzena de monitors i l’objectiu era compartir experiències entre els assistents al curs
que es va fer la primavera passada.
La majoria d’assistents tenen negocis a la zona o són responsables
d’espais turístics amb denominació
Starlight, una acreditació a nivell
mundial de la bona qualitat del cel
nocturn especialment atractiva pels
amants de l’astronomia. La jornada
va començar amb una visita guiada

L

a l’Espai Transmissor, que a l’estiu
ja va acollir activitats relacionades
amb el món Starlight, com les visites
nocturnes.
El director cientí¿c del Parc Astronòmic del Montsec i professor
d’aquesta primera fornada de monitors, Salvador Ribas, va ser l’encarregat de pronunciar la conferència
“Mesurant la foscor del cel´, un dels
eixos de la jornada. A part, durant la
trobada, que va ser molt ben valorada tant pels assistents com pels
organitzadors, es van realitzar degustacions de productes de la zona.
Finalment, es va cloure amb la visita

a l’Espai Astronòmic de la casa rural
Ca la Cecília, a Coscó.

PERFIL DELS VISITANTS DEL COU
El Centre d’Observació de l’Univers ha donat dades dels seus visitants, com ara que el 64% pernocten
a la zona d’inÀuència, la majoria una
nit i altres, menys, ¿ns a dues. Un
41% trien hotels i un 26%, cases de
turisme rural. El 51% provenen de
la demarcació de Barcelona, mentre que els de Lleida són un 34%.
Tarragona n’aporta el 7% i Girona,
el 3%. El 4% d’estrangers superen
l’1% que vénen de la resta de l’Estat.

Tot a punt per les Caramelles

Literatura i vi a la biblioteca

l recorregut començarà a les 9 a casa de l’alcalde i
seguirà als carrers Sant Sebastià i Jesús Santacreu,
residència, plaça del progrés, Caprabo, Jorper’s, carrer
Amadeu, Puiggredón, Jubete, Mianes, cruïlla ctra. Ponts
i Tremp, Tallers Joya, plaça Major, església i Ajuntament.

a Biblioteca d’Artesa, en el marc del cicle Biblioteques amb DO, va acollir un tast de vins i un recital
poètic el dia 27 de febrer al vespre. L’acte va anar a
càrrec de Clara Gili i Albert Vidal, que van fer les lectures, i l’enòleg Jordi París. | foto: Jordi Farré

E

L

ARTESA DE SEGRE, VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER, FORADADA I MONTCLAR I

I9

10 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I març 2015 I Núm. 386

LA PALANCA aposta per un disseny més
modern sense perdre l’essècia de la revista
’exemplar que teniu a les mans
és el primer número de LA PALANCA que incorpora aquest disseny, que inclou canvis d’aspecte importants respecte el format anterior
però que manté totes les seccions i,
sobretot, l’esperit que l’ha caracteritzat durant tota la seva història.
El canvi s’ha fet amb l’objectiu
principal d’actualitzar l’estètica de
la revista, però sense oblidar una
condició indispensable, mantenir el
caràcter de la publicació i intentar

L

que els lectors es trobin còmodes
amb el nou format. Després de la
incorporació del color a totes les pàgines, que es va completar al gener

de 2012, el canvi actual és, probablement, una de les transformacions
més visibles que s’han fet la revista.
El canvi més notable és a les
pàgines interiors, mentre que la portada ha mantingut un format molt
semblant a l’anterior. A dins, però, hi
ha nous colors, noves distribucions i
noves tipogra¿es. L’objectiu de l’associació que edita la revista és que
aquest sigui el primer de diversos
canvis a introduir a curt i mitjà termini, en funció de les possibilitats.

Lectura del comptador d’aigua
’Ajuntament d’Artesa de Segre
informa la ciutadania que ja es
pot facilitar la lectura del comptador de l’aigua. El tràmit es pot fer

L

amb una trucada al telèfon gratuït que l’empresa SOREA posa a
disposició dels usuaris, que és el
número 900 816 101. Així mateix,

us recordem que per completar la
gestió caldrà facilitar el número de
contracte en el moment de fer la
trucada, i la lectura del comptador.
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baldomar

EMD Baldomar

Festa de la matança del porc a Baldomar
om cada últim dissabte de febrer, Baldomar ha celebrat una
de les seves festes més esperades i
més populars: la matança del porc,
que aquest any ha assolit la seva
33a edició. Així, el passat dia 28, els
veïns i veïnes de Baldomar van fer
possible la celebració d’aquest dia.
De bon matí, es van començar a
fer els preparatius per a la matança
del porc que, com cada any, dóna la
M. Àngels de la granja La Roureda,
a qui volem agrair la seva col·laboració. Després de fer “el mandongo´ i
preparar els fesols que conformaven
l’àpat del migdia, es van asseure a
taula vora un centenar de comensals, que van compartir el dinar.
A les vuit del vespre, i amb la
presència de l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, i la regidora de comerç,
Maria Jovell, els veïns i veïnes de
Baldomar i altres visitants, es va degustar la llonganissa i la botifarra,

C

12 I

La festa va ser possible gràcies a la col·laboració de tothom

acompanyades de pa amb tomàquet
i vi.
Des de l’EMD volem agrair a totes aquelles persones que, amb la
seva feina, han fet possible que un

any més puguem gaudir d’aquesta
tradicional festa. És ben segur que,
sense la col·laboració i l’ajut de tots
plegats, no hauria estat possible.
Gràcies a tothom.
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municipis
La visita guiada al centre i, a dalt, la
descoberta de la placa | Anna Audet

Vilanova inaugura el centre
d’Interpretació del Montsec
l Centre d’Interpretació del Montsec de Meià ja és una realitat.
El passat 28 de febrer, l’alcalde
de Vilanova, Xavier Terré, i la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), van inaugurar aquest
centre que vol convertir-se en un
espai de referència que promogui
la conservació, el manteniment i la
promoció del patrimoni geològic i paleontològic de la zona.
El centre, ubicat al carrer Costa
Codina número 16, té una exposició
de més de 200 fòssils, la majoria extrets del Montsec de Meià i la seva
antiga pedrera. Un dels moments
més emotius de l’acte va ser quan
es va descobrir la placa d’agraïment
a la família García – Castellanos,
que ha donat la seva col·lecció pri-

E

vada de fòssils. Bene Castellanos va
expressar que era desig de Manuel
García que els fòssils que havia trobat durant anys tornessin al seu lloc
d’origen, Vilanova de Meià.
En el torn dels parlaments, l’alcalde va explicar que “el municipi de
Vilanova de Meià ja feia temps que
necessitava un lloc com aquest on
poder exposar les magní¿ques troballes de fòssils que durant dècades
nombrosos paleontòlegs, geòlegs i
historiadors han fet al nostre Montsec´. Terré també va agrair la implicació i suport de la Diputació de
Lleida, de l’IEI i de la seva secció de
paleontologia, amb Antoni Lacasa i
Javier Lozano, de l’historiador Ramon Bernaus i dels conservadors
de paleontologia del Museu de les

Ciències Naturals de Barcelona,
Jaume Gallemí i Vicent Vicedó. Durant l’acte, Pujol va apuntar el gran
valor patrimonial i turístic que aquest
espai representarà per la zona.
Més de 200 persones van assistir a l’acte d’inauguració i van poder
viatjar en el temps gràcies a la visita
guiada que va oferir amb motiu de
la inauguració Antoni Lacasa, que és
conseller de la secció de paleontologia de l’IEI. La mostra té un total de
nou vitrines on podem veure coralls,
petxines, cargols i la única reproducció d’un fòssil únic, el Montsecosuchus depereti, el cocodril del Montsec de Meià, donat pel Museu de les
Ciències de Naturals de Barcelona.
La jornada es va completar amb
un acte organitzat per l’associació
Terres del Marquesat, en el marc del
qual la sala d’actes de l’Ajuntament
va acollir la conferència titulada
Geologia del Montsec i la Coma de
Meià, i la presentació de les entitats
del municipi. | Anna Audet
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A l’esquerra, el sopar i, a dalt, la xerrada | La Coma de Meià

L’associació La Coma de Meià
commemora el dia de la dona amb
una xerrada i un sopar de germanor
mb motiu de la celebració del
Dia de la Dona Treballadora, el
passat 6 de març a la tarda, l’associació de dones La Coma de Meià

A
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vàrem dur a terme una xerrada de
dietètica i nutrició.
La xerrada va anar a càrrec de
Cristiane Santos. L’acte, que se ce-

lebrà a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià, va anar
acompanyat d’un petit berenar piscolabis amb pastes i diverses varietats de te, tot gentilesa de la senyora
Santos.
A continuació, la trentena de sòcies que havíem assistit a la xerrada
vam tancar aquesta jornada festiva
amb un saborós sopar. | Associació de dones la Coma de Meià
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noguera
INCENDI I INTOXICACIÓ A BALAGUER
a matinada del 6 de març una veïna de Balaguer
de 26 anys i els seus tres ¿lls de 8, 6 i 4 anys van
resultar intoxicats pel fum d’un incendi al seu pis, al
Centre Històric. Van ser evacuats a l’hospital Arnau.

L

OBRES AL CANAL DE PONTS
’Ajuntament de Ponts assumirà la reparació d’urgència que cal fer al canal, tot i haver-ho reclamat a
la Confederació Hidrogrà¿ca de l’Ebre (CHE). Després
que una avinguda del riu l’abril del 2013 va arrossegar un tram d’uns 20 metres del dic central del canal,
només s’han apedaçat els danys, i hi ha el perill que
quedi inservible i acabi desapareixent.

L

DETINGUT PER CULTIVAR MARIHUANA
ls Mossos d’Esquadra van detenir per un delicte contra la salut pública a un home de 49 anys
per cultivar marihuana. Es van intervenir 2.520 plantes, 383 esqueixos germinats i 887 llavors a l’interior
d’una granja de la seva propietat a Balaguer. També
van localitzar productes per tractar les plantes com
fungicides, adobs i insecticides, entre d’altres, així com
estris per accelerar el creixement de les plantes, com
ventiladors, estufes i làmpades. El valor de la droga
comissada podria arribar als 14.700 euros. Tenint en
compte que la infraestructura estava preparada per fer

E

Anna M. Vilanova i Alentorn

una recol·lecta cada quatre mesos, els guanys anuals
podrien arribar als 44.000 euros.

ASPID TRAMITA 17 CONTRACTES
’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics
de Lleida (Aspid), dins del Servei d’Integració Laboral, va atendre l’any passat 91 persones a la Noguera amb tallers, formació bàsica i atenció individual.
També va aconseguir tres convenis de pràctiques i 17
contractes laborals. L’Ajuntament de Balaguer ha cedit
un local a l’entitat.

L

MILLORES D’ENDESA A SANT LLORENÇ
ndesa ha reformat una línia de mitjana tensió a la
zona del pantà de Sant Llorenç de Montgai per millorar-ne la seguretat i la integració en l’espai. S’han
renovat 44 pals de fusta i s’han instal·lat aïllants de
nova tecnologia.

E

LA DIPUTACIÓ AJUDA L’ESCORXADOR
a Diputació té previst destinar 300.000 euros a
l’Escorxador Municipal de Balaguer, amb la ¿nalitat
de mantenir-ne la continuïtat. L’objectiu de l’ajuda és
¿nançar diferents actuacions per adaptar-se a les noves normatives sanitàries i adequar el moll de càrrega.
Actualment, és l’únic escorxador que hi ha a la demarcació de Lleida.

L
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Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Pots venir a informar-te o a inscriure’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

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I març 2015 I Núm. 386

el cap

informa

El CAP organitza una nova
edició del cicle de caminades
l dia 6 d’abril se celebra el dia
mundial de l’activitat física i, com
cada any, des del CAP organitzem
el cicle de caminades que consisteix
en una sortida setmanal durant tot el
mes.
Les sortides es faran tots els dimecres i, donat que el primer dime-

E

cres de mes coincideix amb la Setmana Santa, enguany començarem
el següent, el dia 9 d’abril. La cita és,
doncs, els dies 1, 16, 23 i 30 d’abril
a les 15.00 hores i el punt de sortida
és sempre el CAP. L’equip del CAP
us anima a participar-hi i experimentar els bene¿cis de l’activitat física.

perquè diem ...
Albert Vidal

... esperar alguna cosa amb candeletes?
a dita fa referència a quan s’està esperant la resolució d’algun
afer amb gran ansietat, amb moltes
ganes i gran interès que tiri endavant la cosa que es tracti.
L’origen se situa en l’antic costum, anterior a la Baixa Edat Mitjana, d’encendre una candela, una
espelma prima, per marcar la durada d’una qüestió determinada. Així,
mentre la candela Àamegés, l’assumpte no es donava per tancat,
però així que s’apagava, calia prendre una decisió sobre el tema que es
tractés.
Per exemple, durant un judici,
l’acusat podia defensar-se mentre
cremés el ble de la candela, i tant
punt s’extingia la Àama, el jutge dictava sentència. També en una subhasta, per exemple, es podien fer

L

ofertes tot el temps que la candela
es mantingués encesa i es tancava
en apagar-se, cedint-se la peça al
millor postor d’aquell precís moment.

“quan s’apagava
la candela, era
l’hora de prendre
una decisió”
Val a dir que aquest sistema de
venda havia estat anomenat en els
seus primers temps “venda a l’encant´ i consistia a cedir la mercaderia al més dient, és a dir, el que fes
l’oferta més alta, segons es troba
referenciat en algunes cròniques

de l’època. En aquestes transaccions, es venien béns procedents
dels saquejos que s’havien fet en les
guerres, d’herències indivises, de
deutes executats i, per descomptat,
d’esclaus.

ENCENDRE LA CANDELA
Així mateix, també s’utilitzava la
frase “encendre la candela´ quan el
venedor donava per bona una quantitat que algú oferia i amb la qual es
podia començar l’esmentada subhasta.
D’aquí ve l’ús l’expressió “amb
candeletes´ quan s’espera alguna
cosa amb neguit. Igualment, encara
que menys popular, la locució “acabar-se la candela´ signi¿ca que s’ha
acabat el termini per a resoldre alguna cosa.
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in memoriam
Adelina Carlí Colom
De part de tota la família, us voldríem agrair les demostracions
d’afecte que ens vau fer arribar
quan l’Adelina ens va deixar. Ha
lluitat molts anys contra un càncer
que havíem vençut, però el seu cor
no va poder aguantar la marató. Ha
estat una dona exemplar almenys
per nosaltres, “donar´ fou el seu
modus vivendi i “renunciar a tot´,
el seu lema. Amb persones com
ella en el món, la paraula “guerra´
no existiria i “em manca´ seria una

locució oblidada en el temps. Els
seus ¿lls, el seu únic llegat, la seva única herència en aquest món,
esperem estar almenys a una mil·lèsima part de l’alçada de tan
gran gesta, una que el jovent ja no
coneixem. Però no us equivoqueu,
ens ha deixat molt més: ens ha
deixat un forat que només podrem
omplir amb el record i amb l’homenatge, el qual li hem de retre obligadament, imitant el seu model.
| la família

Sansón Solé Utgés
Has tingut una vida discreta, treballant i dedicada a la família, i així és
com ens has deixat, sense soroll.
Ara notem la teva partida i en tenim
tristesa, però el que recordarem i
volem agrair de part dels teus néts,
són els moments viscuts, com quan
venies cap al sofà i ens feies pessigolles per treure’ns un somriure, els
ballets que fèiem al menjador. Has
estat un padrí meravellós, ens has
ensenyat moltes coses i encara ens
ha mancat temps per aprendre’n
més. Tota la família et recordarem
com ¿ns als últims dies, anaves

amb tanta energia i il·lusió cap a
l’hort, com gaudies i paties pel futbol; això i d’altres moments viscuts
ens donen el consol de pensar que
has tingut una vida llarga i que vas
poder viure-la ¿ns als darrers dies.
No et podem tocar ni abraçar, però
sempre estaràs al nostre pensament. Estem agraïts per les mostres de condol rebudes, per això
volem donar gràcies a totes les
persones que, en un moment o altre, ens han donat el seu suport i
afecte, així com també al personal
del CAP d’Artesa de Segre que

ens ha ajudat, per l’atenció rebuda, dedicació i tracte.
| família Solé - Aubach

Nota d’agraïment de la família Riart - Pujol
Benjamín Riart Paris (19252015)

La família Riart-Pujol volem agrair
les mostres de condol i afecte rebudes per la pèrdua del nostre estimat germà Benjamin Riart Paris

18 I

(1925-2015). Així mateix a les persones que en aquests dies tan dolorosos han estat al nostre costat,
també al servei del Cap, ambulàncies d’Artesa de Segre, per la seva puntualitat, e¿càcia i treball.

També volem agrair a totes aquelles persones que en els darrers
temps el van atendre.
Moltes gràcies.
| Família Riart-Pujol
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L’Adelina, l’àngel del
Maria Anzizu
Aquest vol ser un recordatori que fem envers la
nostra
nost
no
stra
ra veïna.
veï
eïna
na. Ens
Ens va deixar
dei
eixa
xarr sense
sens
se
nse
e un mot,
mot
ot, discredisc
di
scre
reta com era, el proppassat dia 1 de març, i gairebé ningú de nosaltres ens ho arribàvem a creure
quan vam rebre la mala noticia, semblava impossible que no la poguessim veure mai més, amb el
seu somriure a la cara, perquè això sí, sempre se
la veia contenta (encara que no fos cert), predisposada a passar-s’ho bé. Mai la vam veure criticar
ningú, tan persona com un fet social, o un esdeveniment polític.
Era intel·ligent i s’adonava de tot, sempre amb la
rialleta a la cara. Per això alguns veïns del carrer
Maria Anzizu creiem que ha marxat un àngel, que
es deia Adelina.

Maria Roca
Des de l’enyorança dels qui t’estimen, ara que fa
un any que ens vas deixar, volem que sàpigues
que et portem al cor i al pensament.
Gràcies pel que vas ser i ets a les nostres vides.

Sempre seràs recordada.

| Veïns del primer tram del Maria Anzizu

| Els teus fills i néts - família Genera (Tòrrec)
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
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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escola els planells
‘L’Info K’ ve a l’Escola Els Planells

Tot l’alumnat de cicle superior amb l’Anna, a l’esquerra, i el Jordi, al centre

l curs passat fèiem cinquè i vam
encetar una activitat dins el projecte “Impuls de la lectura´. Vam simular ser periodistes a partir de la
visualització de les notícies de l’Info
K de TV3. Com a cloenda d’aquesta
activitat vam sol·licitar la visita dels
periodistes que duen a terme aquest
programa. El passat 20 de febrer, el
presentador de l’Info K, Jordi Gil, va

E

venir a l’escola acompanyat d’una
guionista del programa, l’Anna, per
a explicar-nos com es fa l’informatiu.
L’Info K és un informatiu pensat
per a nens i joves d’entre 8 i 12 anys. S’emet de dilluns a divendres,
només en dies lectius escolars. En
Jordi ens va fer algunes preguntes i
nosaltres les havíem de respondre,
com per exemple: Quines diferèn-

cies hi ha entre els informatius i l’Info
K? Com es trien les notícies? D’on
van treure la idea? Per què la seva
durada és de 12 minuts? Aquesta
resposta només l’havien sabut donar tres escoles de les 200 que havia visitat. La nostra va ser la quarta!
Va ser una experiència inoblidable conèixer de la mà d’un personatge famós tot el que es necessita per
poder dur a terme el programa, com
va arribar a ser presentador de l’Info
K, pí¿es que li han succeït...
No van faltar les anècdotes del
dia a dia: “Sempre ens barallem amb
l’estilista per la roba que em ¿co pel
programa, a veure qui guanya avui,
el verd o el negre? Si ho voleu saber mireu l’Info K aquest vespre´.
“Abans em castigaven per xerrar i
ara em paguen per fer-ho´.
Abans de marxar, no va faltar la
signatura d’autògrafs. Va ser una jornada on vàrem aprendre molt i ens
ho vàrem passar pipa!
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viatges

Joan Giribet

Un instant de temps (I)
n instant de temps és una aclucada d’ull, una mirada a l’in¿nit
que es concentra en una sola gota
d’atenció.
De sobte, obro els ulls i estic en
una carretera plena de camions i
camionetes, i també algun cotxe. Alguns vénen i els altres em segueixen,
tots anem en ¿la sense saber d’on
venim ni on anem. M’he despertat
just quan un d’aquests camions tràilers, tot i tenir-ho arxi-prohibit, ha iniciat una maniobra d’avançament en
una carretera en la qual no podem
avançar ni els cotxes. Llums llargues
d’allà cap aquí, un cotxe que s’aparta, ¿nalment, tot queda en lo normal
a Algèria, una mà que s’aixeca i gira
en sentit antihorari com volent dir...
“què coi passa?´.
Sí, ja porto diverses hores aquí,
tot i que no és el mateix lloc, però
ho sembla. Sorra a banda i banda,
ossos de camell xupats pels seus
companys, pobles que passen plens
de forats, sots i barreres antivelocitat: això no s’ha fet pels distrets. I jo
m’he distret. A vegades em passa,
vaig pensant i desconnecto, el pilot
automàtic al pedal, la calor que fa
suar i que atabala peus, mans i cos,
el sol que ho encega tot i les ulleres,
i tot i així, el cap d’en Joan és molt

U
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lluny d’allí. Millor que no hi sigui. En
una maniobra d’avançament, el cotxe de davant m’avisa que no ho puc
fer, m’espero i passen els motoristes
de la Gendarmerie.
Més tard, a l’autopista, tothom fa
llums per avisar que un control s’ha
posat per a enganxar els badocs:
ser a Algèria és com tenir centenars

“A Algèria
l’hospitalitat és
normal, no com
a Europa...”
d’amics i no saber-ho. Vaig a veure
el meu amic Mohamed, si em convida a dinar. Em cita per més tard i ell
ja ha dinat, però un plat de “chorba“
(soja feta sopa) i un tros de pollastre
amb pasta de llavors no me’ls treu
ningú. Això sí, una mica “picantorra´.
L’hospitalitat aquí és normal, res
a veure amb Europa. A casa nostra
la gent ens la traiem de sobre; a Algèria, estan amatents a veure què et
pot faltar per a donar-t’ho, tot i la seva pobresa. De vegades, com més

pobres són, més hospitalaris. He
provat ja el cuscús de diversos ingredients: de corder, de pollastre…
Fins i tot de calamar. Per a ells, una
visita signi¿ca trencar la rutina, fer
festa, compartir i complir amb la seva obligació musulmana, cuidar l’altri. Ja fa temps que porto, en les meves visites, algun present. Sigui un
caramel o una xocolata, tot Algèria
rebrà un present de mi, per fer saber
que agraeixo molt la seva hospitalitat i que li corresponc donant-li el
que tinc. La connexió és immediata.
Hi tinc molts i grans amics, no
em preocupa anar a cap ciutat. Sé
que en qualsevol hi trobaré algú que
m’ajudarà. És ben bé el contrari del
que sembla sortir a les notícies, oi?
Pero n’hi ha molts que em coneixen
i que em reben sempre, encara que
estiguin ocupats, perquè saben que
no els emprenyaré gaire i més aviat
alguna ajuda rebran, perquè hem
d’estar per ajudar. Ajudar el pròxim,
una paraula oblidada del diccionari?
Quan torno a casa, m’és molt més
difícil fer-ho, pràcticament impossible, la gent no vol o no se’n re¿a.
Un lapse de temps, un temps
preciós que ha passat, pensant en
ajudar el pròxim, i tornem a ¿xar els
ulls a la carretera... (continuarà)
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institut els planells
La fórmula secreta dels ‘Pitalegòrics‘
am assaborir el gust de l’èxit
l’any passat, quan un grup
d’alumnes que llavors cursava 4t
d’ESO va arribar a la fase estatal de
la First Lego League... I aquest any
hem repetit emoció. L’Institut Els Planells d’Artesa de Segre gaudeix del
triomf del grup de 4t d’ESO, que es
torna a plantar a la fase estatal que
se celebra a Tenerife el 22 de març,
després d’haver superat amb nota la
fase provincial de l’edició d’enguany
d’aquesta competició de promoció
de la ciència i la tecnologia quan el
dissabte 21 de febrer posava el nom
del centre entre els dels dos escollits
per accedir a la fase següent.
Es diria que tenen el secret de
la fórmula… Sospitem que l’esforç
i la il·lusió en són els components
bàsics. Segurament, la proporció
exacta és la suma de la implicació,
l’esforç i la il·lusió dels alumnes i
les seves famílies, del seu profes-

V

L’equip de 4t d’ESO del centre es diu ‘Pitalegòrics‘ | foto: Institut Els Planells

sorat-entrenador, de col·laboradors
que, de tan propers, esdevenen imprescindibles i d’aquells que, d’una o
altra manera, també participen en un
projecte que, informalment, a l’Institut anomenem “el robot´, però que,
d’informal, no en té res!
“Pitalegòrics´ és el nom que han
escollit per presentar-se com a equip

a una competició que valora també
el treball i la presa de decisions en
grup. El 22 de març, aquest equip de
l’Institut d’Artesa de Segre representarà Lleida, juntament amb el grup
representant de l’Institut d’Almenar.
Si la sort hi té res a veure, per completar la fórmula, us la desitgem tota.
Endavant!
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tema del mes

El moment de la votació i diverses de
les inversions previstes per aquest
any | fotos: Ajuntament/La Palanca

ERC i CiU aproven el
pressupost per unanimitat
ls dos grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Artesa
han aconseguit posar-se d’acord per
aprovar per unanimitat el pressupost
municipal per aquest 2015. L’entesa arriba l’últim any de la legislatura
després que en les anteriors votacions les circumstàncies haguessin
estat molt diferents, amb crítiques
i falta de sintonia entre ambdues
parts.
En aquesta ocasió, l’oposició
tampoc ha estalviat crítiques (vegeu
desglossament) i no amaga el seu
escepticisme pel que fa al compli-

E
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ment dels compromisos de l’equip
de govern, però tot i això, el dia 23
de febrer tots els regidors presents
al ple van votar a favor de la proposta de pressupost, fet que, si més no,
suposa un gest.

INCREMENT DEL PRESSUPOST
El pressupost ascendeix a
3.681.530,48 euros, amb un increment de més de 100.000 euros
respecte l’any passat. Com avançava LA PALANCA de febrer, aquest
augment ha estat possible, en gran
part, per l’aixecament del sostre de

despesa imposat govern central en
anteriors exercicis.
L’alcalde, Mingo Sabanés, ha explicat que això ha permès incorporar
més projectes al pressupost però
que la contenció continua sent la línia mestra. Entre les obres més importants hi ha la reparació del clavegueram del carrer Balmes, el trasllat
de la bàscula de la ITV al polígon, la
urbanització d’una plaça al ¿nal del
carrer Jesús Santacreu, el trasllat
de l’emissora de ràdio al Cubtural i
l’equipament de l’estudi en aquest
nou emplaçament, la millora de la
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#temadelmes
pista de bàsquet al pavelló, la rehabilitació dels porxos de la plaça
Major i l’eixamplament de l’accés al
carrer Roc del Cudós.
Algunes de les partides previstes
per aquestes obres no en cobreixen
tot el cost, de manera que la seva
execució dependrà de què s’aconsegueixin més subvencions. És el
cas de l’emissora de ràdio, per la
qual falten encara uns 30.000 euros,
o de la pista bàsquet, pendent d’uns
5.000 euros. En el cas de la pista, tot
apunta que es podrà comptar amb
una ajuda de la Generalitat. La plaça
al carrer Jesús Santacreu també
espera una subvenció pel que fa a
l’equipament de mobiliari urbà, tot i
que l’obra civil sí que està coberta.
Per altra banda, hi ha obres com
els porxos, el carrer Roc del Cudós
o el clavegueram, en les quals el
consistori no assumeix tot el cost
perquè hi ha aportació d’altres administracions o de particulars.

Les obres principals
’obra amb més inversió al carrer
Roc del Cudós, amb un pressupost de 193.800 euros. L’ajuntament hi aporta el 10%, menys de
20.000 euros, i la resta es reparteix
entre la promotora, que assumeix
uns 82.000 euros, els particulars
més afectats, que paguen uns
22.000 euros en total, i la resta de
veïns, que paguen una quantitat
“normal´, segons l’alcalde, i d’acord
amb els paràmetres habituals de
metres de façana, valor catastral,
etc. S’ampliarà l’entrada per baix,
s’eixamplarà el carrer i es faran voreres d’entre 1 i 1,5 metres.
L’altra obra important, el carrer
Balmes, costarà prop de 67.000 euros i té una ajuda de la Generalitat.
És per solucionar les inundacions
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de cases al tram ¿nal i cal canviar
tot el clavegueram, des de la plaça
de l’Ajuntament, aproximadament,
¿ns passat el camp de futbol. La
plaça a Jesús Santacreu costa uns
35.000 euros, als quals caldrà afegir
el cost del mobiliari, que es cobrirà
amb subvencions d’altres administracions. L’emissora de ràdio costarà uns 60.000 euros, dels quals
la meitat els aporta l’ajuntament i
els altres encara estan pendents. Al
pavelló s’hi destinaran 25.000 euros, tot i que l’obra en costa més de
30.000 i es recorrerà a una subvenció de la Generalitat. La reforma és
per instal·lar parquet a la pista de
bàsquet. Finalment, la inversió en
promoció del comerç, pactada amb
CiU, serà d’uns 4.000 euros.

El grup de CiU es mostra escèptic
D
es de l’oposició, el grup de CiU
no amaga l’escepticisme tot i
haver votat a favor del pressupost.
El regidor Domènec París assegura que per una banda hi han donat
suport perquè ¿nalment incorpora
les seves peticions i, per l’altra, per
contribuir a millorar la imatge que
la ciutadania té de la política, molt
danyada actualment. No obstant,
CiU encara recorda els acords incomplerts als quals va arribar l’any
2008 amb ERC, i no con¿a plenament en la paraula donada ara.
Entre les peticions que s’han
incorporat al pressupost, París

destaca l’accés al carrer Roc del
Cudós, una partida de promoció
comercial i turística, la disminució
de la partida de premsa i difusió,
una per les obres dels porxos de
la plaça Major, recuperar la gratuïtat de les fotocòpies per a entitats
i completar l’execució del projecte
inicial, de l’any 2007, de barreres
arquitectòniques.
Al Roc del Cudós, destaca que
cal apro¿tar que gran part de l’obra
es ¿nança amb contribucions especials, ja sigui de la promotora o
dels veïns, i que calia fer-ho perquè “passarà alguna desgràcia´.

A més, ho exigeix la Generalitat.
A la plaça Major, CiU elogia el
canvi en el sistema de pagament,
que ¿ns ara subeditava l’execució
de l’obra al fet que cada particular
acceptés pagar i que ara redueix
notablement l’aportació veïnal. La
partida de promoció comercial “és
necessària en un moment molt dur
pel comerç´ i ha de permetre “una
actuacioó decidida´, assegura. En
canvi, lamenta que l’Ajuntament
segueixi assumint la reparació del
dipòsit de Collfred, ja que CiU considera que caldria demanar responsabilitats als causants del dany.
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les entitats
Sortida anual conjunta de tres entitats
l diumenge dia 1 de març vam
fer la tradicional sortida conjunta
de tres entitats. Aquesta trobada reuneix cada any el Centre Excursionista de Balaguer (CEB), les Terres
del Marquesat i una entitat convidada, que enguany era l’Associació de
Dones de la Coma de Meià. L’excursió va partir de l’aparcament que hi
ha a la Font de l’Heura i érem unes
32 persones. En¿làrem el sender i la
primera parada fou la cova del Castejón, on en Josep Roqué ens va fer
unes pinzellades de la geologia del
Montsec. Continuant l’ascensció,
passàrem per la balma del Pansot i,
sense parar, vam fer cap al cim del
Cogulló, on hi ha les antenes de televisió i telefonia i on vam esmorzar
tot el grup, gaudint d’uns paisatges
amb una visió total dels quatre punts
cardinals.
Tot seguit, vam passar pel punt
geodèsic situat a 1.012 metres i,
continuant, vàrem fer cap al dolmen
que porta el mateix nom del cim, el
Cogulló, on en Ramon Bernaus ens
explicà breument un fragment d’història. Després vam visionar en un
abric del rocam una pintura rupestre
que és patrimoni de la humanitat i
que consisteix en una Àetxa. Continuant, varem fer cap al Coll de Ca-
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Enguany, l’entitat convidada va ser la Coma de Meià | foto: terres del Marquesat

beses, des d’on s’albira la cova de la
Monja, on hi ha les restes del castell
i església del que havia estat el poble de Fabregada, segons paraules
textuals de Ramon Bernaus.

VISITA AL MUSEU DE FÒSSILS
A continuació, emprenguérem el
camí de descens ¿ns arribar a la carretera del Pas Nou i, tot caminant,
vam veure la zona de la Mina de
Barmó, dita també dels rojos, el pont
medieval La Gata i, per ¿nalitzar, alguns varen baixar a la Font de l’Heura per beure aigua i refrescar-se.
Alguns s’acomiadaren aquí i altres
vam anar a dinar al Restaurant el
Racó del Montsec, on després de di-

nar i de la mà del cap de la secció de
paleontologia de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI), Antoni Lacasa, vam
visitar el museu de fòssils recentment inaugurat.
Després de la visita ens vam acomiadar ¿ns a la propera sortida, que
tindrà lloc el Divendres Sant, dia 3
d’abril, per anar a visitar el centre
d’interpretació de la pedra seca de
Torrebesses, uns aljubs coberts i
l’església romànica de Sant Salvador, on hi ha un retaule del segle XIV
de pedra policromada, dedicat a la
vida de Sant Joan. Ànims i apunteuvos-hi, que us ho passareu molt bé.
| Francesc Gessé, Terres del Marquesat
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La Llar d’Infants entrega el Sarronet de l’any
’AMPA de la Llar d’Infants El
Bressol ha fet entrega del Sarronet d’aquest any a Jordi Solé Marot,
i agraeix la col·laboració de tots els
establiments que ho han fet possible: Fisart, Mobles Llobet, Eurosomni, Perruqueria Dolors, Independent
Soft, Only Moda, Cal Rellotger, Mobles Vilanova, Aquí Natura, Cara-
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cal·la, La Taverneta, L’Hortet, Ràdio
Mateu, Cucaina, Forn Solé, Enginy,
Fusteria Pellicer, Göteborg, Econet,
Ferreteria Capell, Puigredon, Aldavó, Sícoris, Cal Morera, Mobles Ros,
Olis Macià, Disbo, L’Hereuet, Jambo, Fusteria Jesús, Dia, Valentina’s
Boutique, Forn Serra, Perruqueria
Lluïsa, Conills Caubet, Fité, Bellart,

Perruqueria Mar, Plantes Leonor,
Joan Fotògraf, Pastisseria Borrell,
Punta i Taló, Capricis, Calçats Maribel, Essència, Victòria, Cal Mianes,
Eixida, Biosol, Manetes, Cuniboix,
Nurfarma, Joana, Jorper’s, Perruqueria Montse, Caprabo, Transports
i cereals Montargull, Ca l’Artigues. |
AMPA de la Llar d’Infants

La Penya Barça d’Artesa porta els barcelonistes més
joves al Camp Nou per la semifinal contra el Vila-real

Els barcelonistes més joves d’Artesa van ser els protagonistes de la jornada | foto: Penya Barça

l dimecres 11 de febrer, la Penya
Barça d’Artesa de Segre i Comarca va organitzar un autocar per
desplaçar-se al Camp Nou i assistir
al partit d’anada de semi¿nals de la
Copa del Rei davant el Vila-real. La
crida anava destinada al socis penyistes més petits, i anaven acompanyats de monitors que van vetllar
en tot moment per tal que tota l’ex-
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periència sortís el millor possible.
A la tornada, la mainada feia cara
d’estar força cansada, però, alhora, també feien cara de felicitat, ja
que havien vist un gran partit amb
els seus ídols: Messi, Neymar Jr,
Suárez, Xavi... L’acte s’emmarca en
el 30è aniversari de la penya, que
celebrem enguany. Volem agrair especialment la bona predisposició del

FC Barcelona davant els anhels dels
nostres barcelonistes més petits. Els
esdeveniments per commemorar
aquest 30è aniversari no s’acabaran
aquí, sinó que se succeiran durant
l’any i culminaran a l’octubre amb
el dinar de germanor amb directius
del club i altres penyes de la zona.
Ànims i força Barça! | Penya Barça
d’Artesa de Segre i Comarca
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648
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Nombrosos bombers d’Artesa i rodalies van participar a l’homenatge a Joan Nogués | foto: parc de bombers d’Artesa de Segre

Homenatge a Joan Nogués, un gran bomber
al com és habitual al parc de
bombers d’Artesa, el divendres
27 de febrer vam fer la reunió de
¿nals de mes. Aquesta va ser una
reunió molt especial, ja que era l’última pel nostre company Joan Nogués, que s’acomiadava després de
33 anys ininterromputs de servei al
parc de bombers voluntaris d’Artesa.
Hi van assistir un nombrós grup
de bombers d’Artesa així com el Cap
de Regió de bombers de Lleida i el
cap de la zona a la qual està ubicat
el parc d’Artesa. Se li va fer un acte de reconeixement durant el qual
va tenir lloc l’entrega d’una placa
commemorativa, així com la lectura
de la primera acta que es va fer al
nostre parc i del qual ell n’ha estat
el secretari durant tots aquests anys.
L’acte es va cloure amb un sopar de
celebració amb tots els participants
a l’homenatge.“Tiet, el temps passa,

T

Nogués, amb la placa commemorativa | foto: Bombers d’Artesa de Segre

però l’obra perdura. En agraïment
als teus 33 anys de dedicació´.
Per altra banda, també us volem
dir que enguany els bombers d’Artesa vam voler fer un pas endavant en
el calendari que fem cada any i vam
decidir de lliurar-lo a canvi d’una petita col·laboració de 2 euros per calendari. La recaptació anirà íntegra-

ment a La Marató de TV3, dedicada
a les malaties del cor. Gràcies a la
col·laboració i la generositat de la
gent d’Artesa i comarca s’ha obtingut un total de 524,66 euros.
Des dels bombers d’Artesa volem donar el nostre agraïment a tota
la gent que hi heu col·laborat. | Parc
de Bombers d’Artesa de Segre

ARTESA DE SEGRE, VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER, FORADADA I MONTCLAR I

I 29

partits polítics
Una gestió poc transparent
ola a tothom! Ja som a darrers
de març, comença la primavera
i ja queda menys per les votacions
que el Saltasekles ens va anunciar
el dia de Carnaval. Però bé, anem
pas a pas que amb el temps tot
arribarà. En el darrer Ple que hi va
haver al Consistori, es van aprovar
els pressupostos d’enguany, per primer cop per unanimitat. En termes
generals són uns pressupostos que
segueixen un context de crisi econòmica, molt marcada pel gran deute
que té la Generalitat de Catalunya
amb l’Ajuntament, fet que provoca
que habitualment hi puguin haver
problemes de liquiditat a les arques
municipals.
Pel que fa als ingressos, es mantenen com altres anys, a la baixa.
Els únics que són ¿ables són els diners que rebem de l’Estat, que aproximadament seran uns 617.000 euros aquest any. La resta d’ingressos
segurs són els impostos directes,
com per exemple l’Impost de béns
Immobles (IBI), el cànon de l’aigua
o l’impost de vehicles, entre altres,
que l’Ajuntament ja té posats a una
ràtio força elevada. I per ¿nalitzar,
tenim les possibles ajudes des de
la Diputació, que són escasses, i les
sempre incertes ajudes que poden

H
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venir del Consell Comarcal o de la
Generalitat de Catalunya, que mai
saps quan acabaràs cobrant.
En la part de despeses sempre
ve el més delicat: saber de quants
recursos disposa l’Ajuntament i saber quants en vol gastar per millorar
el poble, promocionar el comerç...
En de¿nitiva, tirar el poble endavant i
no fer brindis al sol. Un fet positiu és
l’estalvi que es produeix en el pagament d’interessos, ja que s’ha pogut
pagar el préstec que es va fer per
tirar endavant el Túmul de Seró, que
no era poc. A més, s’ha re¿nançat el
conjunt de préstecs i la ràtio d’interessos ha baixat considerablement.
Però el tema sempre important i més
visible per la ciutadania són les obres
noves i de manteniment, la promoció
comercial o les ¿res o festes.
L’apartat de ¿res i festes es manté igual, a nivell de mínims. Un cop
més es demostra que aquest equip
de govern no creu en la Fira del Meló i el potencial econòmic que podria
tenir per la comarca. Pel que fa a la
promoció comercial gairebé ni es
veu, sort en tenim de l’associació de
comerciants que mai ha donat el seu
braç a tòrcer ni quan semblava que
era la ¿ del món amb l’arribada de
la variant. Però si és cert i se sap,

que des de l’Ajuntament s’hauria pogut fer molt més per impulsar i promocionar durant els últims anys els
nostres comerços, pimes i d’altres
empreses de reconeguda trajectòria.
Pel que fa a les obres, per ¿ sembla que es farà l’accés al carrer Roc
del Cudós. No sabem quan, com, ni
per on, però diuen que es farà. Però
hi ha grans obres promeses que no
s’han contemplat en cap pressupost
d’aquesta legislatura. Evidentment
parlem del Passeig del Senill “l’eterna promesa´ que no hem vist ni veurem a mitjà termini, perquè no hi ha
hagut recursos, ens diran, però realment no s’hi ha pensat més des dels
temps d’eleccions de l’any 2011.
Esperem que després de tot
aquest repàs pressupostari i de gestió us hàgim pogut aclarir alguns
dubtes. El que sí és clar és que cal
una gestió molt més transparent en
moments tan importants, com és saber què se’n farà dels diners de tots
els artesencs i artesenques.

Agrupació d’Artesa de Segre
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Callar no vol dir acceptar
urant els 4 anys del mandat
municipal 2011-2015, el grup
municipal d’ERC hem callat respecte a les crítiques que des del PP
artesenc s’han fet reiteradament a
través de les pàgines de La Palanca
en referència a la nostra gestió. Malgrat les ganes que hem tingut sovint
d’aclarir alguns temes, no hem dit
res al respecte ocupats en el dia a
dia. No volem que s’interpreti aquest
silenci com a acceptació de totes les
crítiques. En els seus articles, el PP
s’ha convertit sovint en altaveu de
les crítiques del grup de CiU. També ho han fet amb altres crítiques de
carrer, no sempre basades en coneixement de causa. A més, mentre
poques vegades se li ha reconegut
algun mèrit a l’equip de govern, els
ha faltat temps per felicitar les entitats i comissions de festes, que no
volem dir que no s’ho mereixin. En
el seu darrer article constatem una
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sèrie de despropòsits, fruit d’aquesta “tàctica´:
1. Quan diuen que “sembla que
ens preocupa únicament el conÀicte
en la gestió entre la Generalitat i el
Govern Central´, a qui volen enganyar? El ¿nançament de la Generalitat i dels ajuntaments depèn en gran
part del Govern Central. I és clar que
sí! Ens preocupa molt aquest tema.
2. Quan a¿rmen que “l’atenció no
és la millor a tots els pobles agregats´, obliden que amb tota seguretat el Mingo Sabanés és i ha estat
l’alcalde que més se n’ha preocupat,
dels agregats. En coneix tots els
seus racons, els seus problemes i hi
és present sovint.
3. Finalment, el suport als Bombers Voluntaris, que se’l mereixen,
il·lustra el populisme del PP. És
curiós que posin com a exemple la
seva tasca durant la darrera nevada
i que, per contra, no facin cap re-

ferència a les actuacions de prevenció i coordinació que es van fer des
de l’Ajuntament.
Podríem haver estat molt més
durs en la rèplica, però no ens interessa gens entrar en aquest joc i
perdre el temps en polèmiques estèrils que sovint només serveixen
per confondre la ciutadania, que té
su¿cient coneixement per reconèixer
la di¿cultat en la gestió municipal en
temps d’extrema crisi econòmica i
fortes retallades. Una gestió basada més en la bona voluntat del dia
a dia que en grans actuacions com
les que es van concretar entre 20072011, també amb ERC.

Grup municipal d’ERC
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equitació
El ‘barefoot’
a paraula barefoot, en anglès,
signi¿ca “peu nu´, i barehoof vol
dir “peülla nua´. Aquests conceptes
fan referència al que anomenem cura natural del peu del cavall. El casc
del cavall sempre creix, però també
es desgasta a mesura que el cavall
ho necessita. Quan realitza un treball amb el qual no compta de forma
natural, el casc es desgasta més i el
peu se’n ressent. Des del segle IV
a.C., els grecs ja utilitzaven unes peces de metall, cuir o espart que, lligades amb cintes als peus dels cavalls,
els protegien de terrenys difícils o de
moltes hores de viatge. També entre els segles IV i II a.C., els pobles
bàrbars de l’orient de l’Imperi Romà
utilitzaven proteccions que clavaven
al casc. Això va ser l’inici del que coneixem com a ferradures, peces en
forma d’U fetes generalment de ferro
clavades als cascs per protegir-los
del desgast i el trencament.
N’hi ha molta varietat i ajuden
molts cavalls a no patir en segons
quins terrenys, a aguantar llargues
tirades de feina o a alleugerir les
molèsties d’alguna lesió. No obstant
això, també tenen conseqüències
negatives: el casc és una estructura
viva que creix en funció del desgast,
és Àexible amb les irregularitats del
sòl i té un efecte amortidor que fun-
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ciona com un òrgan sensitiu i transmet informació important al cavall. Si
el tapem amb les ferradures, el casc
no pot desenvolupar la funció normal, no troba estimulació i s’atro¿en
zones de la sola i el sistema articular,
que és de vital importància pels cavalls. A més, els forats causats pels
claus que subjecten la ferradura provoquen que la tapa, la part externa
del casc, perdi la funció i consistència i es trenqui fàcilment.
El ferrament ajuda i ha ajudat
molts cavalls, però avui es pot considerar una pràctica tradicional que
queda per darrere de noves, i no tan
noves, alternatives de gestió més bene¿cioses pels cavalls i igual o més
funcionals, sempre que es facin amb
coneixement i consciència. La mala
praxis hi és tant en el ferrament com
en el barefoot. El barefoot consisteix
en la gestió, cura i manteniment del
cascs amb tècniques i recursos basats en estudis actuals sobre l’anatomia del peu del cavall i el seu funcionament intern i extern.
Millora el bombeig de sang arreu
del cos i el ritme cardíac, fa que el
cavall recuperi més rapid després de
fer exercici, millora la salut de la tapa
i la capacitat d’absorció d’impactes i,
per tant, redueix les possibilitats de
lesions, també de les que es fan per
ferides i talls de les ferradures quan
els cavalls corren o juguen. A més,
millora la tracció del casc perquè es

Julia Calcagno

pot adaptar als diferents terrenys i el
tacte del cavall, ajudant-lo a sentir on
posa els peus i evitant ensopegades.
I el més important, manté i estimula
totes les estructures, no només dels
cascs, també les extremitats i el cavall en general.
Quan iniciem un cavall en barefoot, hem d’entendre que el casc
necessita un temps d’adaptació a no
portar “sabates´. S’ha de fer fort, ha
de canviar i hem de tenir paciència
i posar tot el que estigui a la nostra
disposició per ajudar-lo. El casc necessita moviment, estimulació amb
textures diferents. És inútil gestionar
en barefoot un cavall que viu en una
quadra o un tancat petit, el dia que
hi hagi un excés de treball o un sòl
difícil, patirà i ¿ns i tot es lesionarà.
Serà indispensable el consell d’un
podòleg equí, és una feina delicada
i requereix coneixements molt amplis de l’anatomia del cavall. A més,
podem ajudar a la transició posant
botes als cavalls quan fem un treball
més exigent; n’hi ha molts models,
molt ¿ables i segurs. Hi ha molts sistemes desconeguts, assequibles i
e¿cients, molt bene¿ciosos pels cavalls i per millorar la nostra relació
amb ells. Només ens cal investigar i
deixar-nos aconsellar. No sempre el
que s’ha fet tota la vida és el millor,
s’ha de ser valent i sensat i, sobretot,
pensar en el benestar d’aquests animals que ens aporten tant.
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Amb llaunes reciclades
fem motors de cotxe i
peces de bicicleta.
Ben separat, un residu
esdevé un recurs etern.
Recorda que el groc és per als
envasos lleugers: els de plàstic,
els brics i les llaunes.
Xavier Riba
President del Gremi de
Recuperació de Catalunya

#pqreciclem

Amb el ﬁnançament de:
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Los últimos días de nuestros padres. Jöel Dicker. Ed Alfaguara

Combina trama bèl·lica d’espionatge,
amor i amistat amb una reÀexió profunda sobre l’ésser humà i les seves
debilitats. Viscissituds d’un grup de
joves que els serveis secrets britànics
entrenen durant la 2a Guerra Mundial.

Bridget Jones perd el seny. Helen

Fielding. Edicions 62
Fa un temps que la Bridget surt amb en
Mark Darcy i ja sap què és viure amb
l’home dels seus somnis. Adelerada
per les bridgetmanies de sempre, ara
intenta començar una nova carrera fent
entrevistes i es pregunta si podrà tornar a canviar de feina, si sobreviurà als
37 llibres d’autoajuda que s’ha comprat
i, sobretot, on anirà de vacances.
El lleopard. Joe Nesbo. Ed. Proa

En el cru hivern d’Oslo, dues dones
apareixen ofegades en la seva sang.
L’únic capaç de resoldre un cas així
és Harry Hole, però ha desaparegut
a Hong Kong. Kaja Solness, una comissària jove, aconseguirà trobar el
seu amagatall i el convencerà per tornar a Oslo, on ja hi ha un altre cadàver.
Mariona. Pilar Rahola. RBA

Ambientada entre 1820 i 1870, durant
la revolució industrial catalana, Mariona serà testimoni dels canvis polítics i

Activitats
 Visita de les Biblioteques
Públiques. La Central de
Biblioteques de Lleida presentarà l’exposició La Nit, del
Consell Català del Llibre Infantil
i Juvenil, que recorrerà diferents
poblacions i que a Artesa es pot
veure de l’1 al 24 d’abril. Coincidint amb la presentació, ens
visitarian bibliotecaris de Lleida
amb motiu del segon aniversari
de les noves instal·lacions. Dimecres, 8 d’abril, a les 10.00.
 Taller familiar sobre l’exposició La Nit. Taller adreçat
a pares i ¿lls, a càrrec de les
bibliotecàries de Lliçà de Vall.
Dimecres, 8 d’abril, a les 17.30.
Àrea d’Activitats.
 Hora del conte de la Biblioteca. Dimecres, 22 d’abril, a les
17.30. Àrea Infantil.
 Club de lectura - Revetlla de
Sant Jordi. Parlarem del llibre
Sin noticias de Gurb, d’Eduardo
Mendoza. Més informació a la
Biblioteca.
 Hora del conte de la Llar d’Infants. Dijous, 23 d’abril, a les 11
del matí. Àrea Infantil.
 La Nit. Al llarg de la història, la
nit, amb tot allò de fantàstic que
ensenya i amb tot allò de misteriós que amaga, ha desfermat la
curiositat i la imaginació de les
persones, especialment escriptors. Hi ha una innombrable
literatura al seu voltant, i aquest
és l’estel que guia l’exposició
 Exposició Cartells de Tintín.
Cedida per la família OrpinellDíaz de Montsonís. Del 27
d’abril al 8 de juny.
 Commemoració Tricentenari
1714-2014. Fons bibliogrà¿c
relacionat amb el Tricentenari
1714-2014. Replà de l’escala.

socials i de la seva consciència de dona i ciutadana en una època convulsa.
Ofrenda a la tormenta. Dolores Re-

dondo. Ed Destino
Trepidant i estremidora, la trama s’accelera cap a una resolució sorprenent,
en què Amaia s’ha d’enfrontar a l’autèntic origen dels fets que han assolat
la vall del Baztán mentre una impressionant tempesta de neu sembla voler
enterrar una veritat demolidora.

NOVEL·LA JUVENIL
No sonrías que me enamoro. Blue
Jeans. Ed Planeta

CONEIXEMENTS
El capital al segle XXI. Thomas Piketty.
RBA
Tartas caseras. Ed Larousse
El huerto. Amanda Laporte, Toni Monné i
Astrid van Ginkel. Ed Larousse

INFANTIL
La dictadura i la democràcia. Brogi-

tte Labbé P., F. Dupont Beurier. Ed. Cruïlla
Tumbili. Pep Molist. Ed. Cruïlla

PEL·LÍCULES
Copycat. Sigourney Weaver, Holly Hunter.
L’endemà. Pel·lícula d’Isona Passola.
El exorcismo de Emily Rose. Laura

Linney i Tom Wilkinson.
Nunca más. Jennifer Lopez
¿Qué fue de los Morgan? Hugh Grant i

Sarah Jessica Parker

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 Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.
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pensar i créixer
Ivan Balagueró Masanés

Espurnes de la infància
é què vols. Voldries apoderar-te
de mi, voldries guanyar-me. Per
això quan et miro ets tan intens, tan
viu. Et comparem amb la por, ja que,
com ella, pots causar-nos danys
irreparables si creixes de forma descontrolada. Suposes un perill per la
nostra integritat si et deixem avançar
amb força i sense control. Podries
acabar amb mi en un no res! Però,
d’altra banda..., de tu en podem
treure pro¿t, ens pots ser de gran
ajuda; el nostre salvador, el nostre
amic i aliat.
Com la por, tot és qüestió de
control i harmonia amb nosaltres
mateixos, tot és qüestió de gestió.
Recordo quan et vaig veure per primer cop, em cridaves... El meu cos,
inconscient, apoderat per la teva
màgia, es va deixar guiar i em vaig
acostar a tu. A cada pas et sentia
més proper, més intens i viu. Finalment, em vas guanyar i em vas fer

S

mal. Tot i així, quan ens tornàvem a
trobar, no podia apartar la mirada de
tu. “Com t’ho feies?´, pensava, pensava.

Ets, realment, meravellós. La
calor que desprens és reconfortant.
Fins i tot, en algunes ocasions, ets
el motiu pel qual, molts de nosaltres,
seguim vius. Ja no només muntanyencs, tots et devem algun o altre favor: contes que, al teu costat, esdevenen màgics; històries d’amor que,
junt amb la teva companyia, seran
fruit d’altres històries encara millors;

estones compartides amb el germà
o la germana, el pare o la mare o
qualsevol familiar en les quals no
importa la conversa ni el motiu pel
qual ens hàgim reunit, perquè tots
centrem la nostra atenció cap a tu.
Finalment, jo et dec aquesta estona.
Moment en què m’has concedit, a
banda de donar-me escalfor, el plaer
d’escriure i submergir-me en els
meus pensaments.
Ara, penso: “deixaré mai de mirar-te així? Quan deixaràs d’envair
el meu cos amb la teva escalfor?
Quan serà el moment en què més
et necessitaré al meu costat?´ Fins
llavors, crema! I no deixis que la brillantor que ocupa la meva mirada en
creuar-se amb les tonalitats de les
teves Àames s’apagui.
Potser de grans no ens n’adonem, però sempre estàs preparat
per llençar una espurna que, vista
amb els ulls d’un nen, és d’alegria.
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esports
Segona Vertical de les Ànimes

l 14 de març es va celebrar la
segona vertical de Les Ànimes
al Montsec de Meià. A la vegada,
també era la primera prova puntuable per la Lliga de la Noguera, que
aquest any ja compta amb 7 curses.
La sortida de la vertical es donava
des de la plaça Major de Vilanova de
Meià, els corredors i corredores en¿laven l’antic camí que duia a l’ermita
i, arribats al Coll de Meià, havien de
superar una zona de grimpada per,

E

de nou, tornar a enganxar camí.
Cursa molt dura i tècnica que
consta de 7 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu, ¿nalitza al
cim del Puig Ramader, a 1.636 metres d’altitud. Durant la cursa hi havia dos avituallaments líquids i sòlids
per poder anar recuperant forces.
Cal tenir en compte que, com el nom
indica, Vertical, la única part competitiva de la cursa era la pujada, però
també s’havia de tornar a baixar. Per

tant, el recorregut ¿nal eren quasi
bé 15 quilòmetres i 2.200 metres de
desnivell acumulat. En de¿nitiva, un
gran esforç físic.
Ara bé, les vistes i el dia eren
immillorables. Des del cim, podies
veure com s’alçaven els cims de l’Alt
Urgell, els Pallars, la Ribagorça, la
Val d’Aran i l’Aragó. Vistes als 3.000
dels Pirineus que, amb aquell dia tan
radiant, es veien perfectament.
Més tard, el cel es va començar

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
38 I
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a tapar i es va girar el vent, però la
gran majoria d’atletes ja havien arribat al cim.
Des d’aquí, volem agrair a tots els
corredors i corredores que van con¿ar que aquesta cursa seria especial
i van optar per venir a córrer-la. També, a tots els qui ens van ajudar en
l’organització i a totes les empreses
que ens van ajudar que el cost de la
cursa no fos tan elevat i poguéssim
disposar de més facilitats pels corredors/es (NurFarma, Fruites Pedrós,
Calçats Mary, l’Essència, Logigrà¿c,
el Celler del Montsec i el Pa.net).
Menció especial per l’Ajuntament de
Vilanova de Meià que, amb el seu

esforç i col·laboració, sempre suposa una facilitat afegida el mirar de
tirar endavant projectes com aquest.
Classi¿cació general masculina:
1er.- Guillem Vilalta Reixach (C.A.
TAYMORY – SPIRIDON) amb un
temps de 58’06´, 2n.- Enric Galocha
Pruna (Teknika Cat) 58’31´, 3r.- David Adan Freixes (Blue Motors Ponts)
59’29´.
Classi¿cació general femenina:
1a.- Carme Millan Sola (Maratonians del Segre) amb un temps de
1h 20’48´, 2a.- Katerina Kuzmina, 1h
50’26´, 3a.- Sílvia Calaf Mas (A.E.
Baldomar) 1h 56’57´.
Finalment, volem recordar que el

La segona edició d’aquesta cursa va
ser tot un èxit | foto: Laia París Rivas

premi pels guanyadors era un vol biplaça amb parapent i que els organitzadors de la cursa vam ser Ivan Balagueró (Meià Runners) i Joan Garcia
(el Pa.net). | Ivan Balagueró
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fa 25 anys
Mes de març de 1990
a principal protagonista de la revista d’aquest mes, com podreu
comprovar, és la festa de Carnestoltes, que aquell any va caure a ¿nals
de febrer.
PORTADA. Una magní¿ca il·lustració de la Paquita Marsà serveix
per a deixar constància de la festa
més signi¿cativa d’aquestes dates.
EDITORIAL. De forma excepcional, és el Gran Carnestoltes, Rei
dels Poca-soltes, qui signa aquesta
secció. Ens presenta un decàleg que

L

El to del Rei dels
Poca-Soltes era
més moderat que
el del Saltasekles
porta per títol Manifest poca-solta i
en el qual determina les seues ordres
de cara a la festa. El to extremament
moderat no té res a veure amb el desvergonyiment del Saltasekles actual.
EN MEMÒRIA. Dos articles ocupen la secció. El primer, Josep Lladonosa, l’historiador, ens ha deixat,
està dedicat a aquest personatge
il·lustre que va morir abans de veure
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publicada la Història d’Artesa de
Segre i Comarca.
Entre altres persones d’Artesa,
a l’enterrament hi
van assistir l’alcalde Cardona i
representants de
La Palanca. El segon, Morí la Maria
de ca l’Orcau, ens
parla de la Maria Llobet Bosch,
de 91 anys i ¿lla
d’Anya, així com
de la seva descendència (¿ns a
10 besnéts).
HISTÒRIA.
La Diputació de
Lleida i La Mañana editen un
còmic de Ferran
Sánchez Agustí: Gaspar de Portolà.
Aquest llarg títol ja ens dóna molta
informació. El còmic sobre el català
que va ser el primer governador de
Califòrnia, de 56 pàgines, estava dividit en 12 fascicles que sortien els diumenges amb el diari. Mentre el guió
és de Sánchez, les il·lustracions són
d’un altre conegut, l’Antoni Borrell.

DEMOGRAFIA. Segons les dades
facilitades pel registre civil d’Artesa,
es publiquen els 21 naixements, els
6 matrimonis i les 25 defuncions de
l’any 1989.
OPINIÓ. Joan Ordi ens ofereix
unes interessants reÀexions en el seu
article Col·laboració cívica. Considera que “La manera millor i més e¿caç
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Ramon Giribet i Boneta
d’exercir l’amor que transforma la
convivència és la col·laboració´. Sícoris escriu Si la grip no existís, caldria inventar-la. L’article acaba amb
l’a¿rmació que s’enuncia en el títol. I
és que després de donar molts tombs
al tema de la grip, comparant-la amb
altres temps, acaba explicant que
també és una bona excusa per “poder escolar una setmanada de vacances extres, fent el ronso´.
CARNESTOLTES. A les pàgines
centrals, trobem aquesta secció dedicada a la tradicional festa. Anna
Areny i Porta escriu Molta rauxa i
disbauxa, on reÀexiona al voltant de
les diferents teories sobre els seus
orígens ancestrals, per acabar concloent que en el moment actual no
té res de tradició. En una segona
part, un article sense títol signat per
G.P.T. també ens parla de diferents
possibles orígens, però se centra en
la idea de Joan Amades, segons el
qual el Carnaval neix en les festes
romanes en honor a Saturn. El pas
del temps hauria provocat les diferents adaptacions. Un parell de fotos
de la festa a Artesa il·lustren aquest
parell d’articles, una de les quals reproduïm.
CARRETERES I AIGÜES. Altre
cop apareix l’incombustible Sícoris,
ara amb l’article L’embassament de
Rialb, a punt de caramel. Ens explica
com la lluita dels opositors a aquesta
infraestructura no té futur, ja que la
nova carretera està molt avançada,
s’han iniciat les expropiacions i les
obres de l’embassament han sortit a
subhasta.
NOTÍCIES DE PREMSA. A més
de la referència a la defunció de l’historiador Josep Lladonosa i Pujol, la
notícia que ens toca de més a prop
és la que parla de 21 abocadors incontrolats a la Noguera, dos d’ells

al municipi d’Artesa, un dels quals
constava amb alt perill d’incendi.
SERVEI SOCIAL. La revista publica un article d’Albert Sàez, de l’Àmbit
Maria Corral, que porta per títol El
voluntariat, un repte dels 90. A partir
de l’exemple del Regne Unit, en què
un 10% de la població són voluntaris,
Sàez pensa que no hi ha excusa política ni econòmica que impedeixi la
creació d’un marc legal que signi¿qui
un reconeixement social del voluntariat que actua contra la marginació.
CARTES A LA REDACCIÓ. David
Cases escriu una carta que dirigeix
als lectors de La Palanca i en la qual
aporta informació sobre el més que

probable origen genovès de Cristòfol
Colom, en contradicció a les teories
sobre la possible catalanitat del personatge expressades en un article de
la revista de l’anterior desembre per
Ferran Sánchez.
En un anunci que acompanya la
secció, el Servei de Català del Consell Comarcal informa de les subvencions per a la retolació d’establiments
comercials en català.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL.
La major part de temes dels quals
s’informa són de funcionament ordinari. Destaca l’acord, a proposta del

PSC, de declarar l’exempció de l’impost municipal de vehicles de tracció
mecànica per a feines agrícoles. No
obstant, es veu que els interessats
ho havien de sol·licitar.
LOCAL. Vetllatori Sant Crist de
Lepant és el títol amb què s’encapçala la notícia de la inauguració, el 20
de gener, d’aquest equipament ubicat al carrer Forn d’Artesa (a l’alçada de la plaça del Ball). En una curta
entrevista a Francesc Sanjuan, de
l’empresa Ambulàncies Sanjuan SA,
aquest explica que el vetllatori estava inclòs en l’adjudicació dels serveis
funeraris municipals. Si no recordo
malament, en aquella època la gent
encara preferia, majoritàriament, tenir els difunts a casa.
CAMP. Joan Clua i Caubet (USACJA)
signa l’article Informació agrària, en què
es fa ressò de l’acord municipal d’exempció de l’impost per a vehicles agrícoles.
CARNESTOLTES. Apareix altre
cop aquesta secció, ocupant aproximadament un terç de pàgina, per
a oferir-nos el programa d’actes del
passat Carnaval, entre el 25 i el 27
de febrer. En aquella època encara
no es feia la rua del dissabte amb el
Saltasekles de protagonista. El diumenge i el dimarts, això sí, ball amb
les orquestres Tarantel·la i Platino,
respectivament.
IMATGES D’AHIR. Continuem
amb la sèrie d’articles extrets de l’Àlbum de la vella Artesa. Aquest mes
és el torn de la plaça del Ball. L’anònima autora del text ens parla de quan
era petita. La plaça era plena de botigues i el diumenge s’hi feia el mercat
del gra. Diu que havia sentit explicar
als vells que s’hi ballava el ball rodó i,
més concretament, “La Raimundeta´.
També ens parla de les falles que s’hi
feien antigament el dimarts de Carnaval.
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medicina natural

Montse Vall, naturòpata

Consells pel sistema immunitari
a primavera ha arribat i tot torna
a cobrar vida, tenim més sol, més
llum i energia vital. És una estació
de canvis i al·lèrgies, i és el moment
en què el nostre sistema immunitari
ha d’actuar amb més precisió, ja que
és el protector natural de l’organisme contra virus, bacteris, fongs… És
essencial saber quins aliments ens
poden ajudar per tal que sigui més
fort i tenir les defenses el màxim
d’actives per evitar infeccions.
El primer obstacle amb el qual es
troben virus i bacteris són la pell i les
mucoses, per tant és imprescindible
mantenir-les en bon estat. El segon
és la Àora intestinal, que evita el
creixement de virus i bacteris.
Els factors que poden alterar la
funció del sistema immunitari i fer
baixar les defenses són: mala alimentació o dietes inadequades,
falta d’exercici, dormir menys de
set hores, canvis aguts de temperatura, estrès prolongat, impactes
emocionals, por, angoixa i frustració, producció anormal d’anticossos,
malalties com diabetis, sida o càncer
i també determinats fàrmacs com
antibiòtics, quimioteràpia, radioteràpia o corticoides (que es prenen per
al·lèrgies, asma i malalties autoimmunes). Hi ha signes evidents que
que les defenses de l’organisme

L
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estan baixes i el sistema immunitari
està en disfunció: cansament, dolors
musculars, ferides que tarden a cicatritzar, cabell fràgil o herpes labial.
Una bona alimentació pot ajudar a
superar èpoques dures, ja que permet reforçar el sistema immunològic
i protegeix d’organismes patògens.

L’ALIMENTACIÓ ÉS CLAU
Molts problemes de tipus immune es deuen a l’alimentació: falta
de ¿bra, excés d’aliments fregits i
greixos saturats, poca fruita, farines
re¿nades, llet, cafè, alcohol i sucre
blanc. Els aliments a introduir a la
nostra dieta són peix blau, fruits
secs, oli d’oliva, oli de lli per aconseguir un equilibri en olis essencials
per la salut i batuts vegetals com civada, arròs, camut, soja, ametlla o
quinoa. Els nutrients per augmentar
les defenses són la vitamina C, que
contenen kiwi, pinya, caqui, meló,
maduixes, pebrots, tomàquet, verdures de la família de la col, ceba i
hortalisses en general.
La vitamina E és al germen de
blat, en cereals en gra com l’arròs, el
pa i els cereals integrals, l’oli d’oliva,
els vegetals de fulla verda i els fruits
secs. La vitamina A és necessària
per mantenir les mucoses en bon
estat i actua com a barrera contra

les infeccions. La trobem a l’ou i a
les fruites i verdures de color vermell i taronja com cireres, albercocs,
préssec o pastanaga.
La carència d’altres vitamines,
com les del grup B, també altera
el sistema immunològic. Concretament, el dè¿cit de B12 pot disminuir
la producció d’anticossos. Els minerals com el seleni, el ferro i o el zinc
també tenen un paper molt important i es troben en les fruites, marisc,
cereals, ous, verdures i carn.

BONS HÀBITS
En general, per mantenir el bon
funcionament del sistema immunitari hem de seguir les següents pautes: beure dos litres d’aigua al dia,
seguir una dieta variada basada en
aliments frescos i rics en vitamines
i minerals, fer regularment exercici,
reduir greixos, prendre banys a temperatura alterna freda i calenta, ja
que estimulen la circulació sanguínia i enforteixen l’organisme, i dormir
i descansar de manera su¿cient.
Finalment, en canvis d’estació és
aconsellable prendre complements
dietètics i plantes medicinals com
l’equinàcia, pinyons de rata “uña de
gato´, bolet reishi o gelea reial. Consell de la secció: l’equació és senzilla millor nutrició, menys infeccions.
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informació
municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

Mes de febrer
PLE ORDINARI (23 DE
FEBRER)
S’acorda, per unanimitat, aprovar inicialment el pressupost general
consolidat de l’Ajuntament d’Artesa
de Segre per a l’exercici 2015 per
un total de 3.686.068,72 euros, que
integra el del Patronat de l’Emissora
Municipal de Ràdio, de 4.538,72 euros, juntament amb les seves Bases
d’Execució i Plantilla de Personal.
S’aprova, per unanimitat, la rati¿cació de l’aprovació inicial de la modi¿cació dels estatuts del Consorci
Grup d’Acció Local Noguera-Segrià
Nord i l’aprovació inicial del projecte de l’obra Rehabilitació tram ¿nal
de la xarxa de sanejament i col·locació de nous col·lectors pluvials del
carrer Balmes, amb un pressupost
d’execució de 66.846,30 euros.

APROVACIONS
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació de l’exercici 2014, que
sumen 37.555,64 euros.

*

Llicències d’obra:
- Arreglar parets i teulades de les
construccions de la parcel·la 330,
polígon 10, partida Campanera,
d’Artesa.
- Segregar la parcel·la 304 del
polígon 14, d’Artesa, en sòl no urbanitzable, de la ¿nca inscrita al Registre de la Propietat de Balaguer amb
el número 5345, per formar ¿nca independent.
- Delimitar el solar amb una tanca
per camí de la Secla, de la ¿nca situada al carrer Vescomte d’Àger, 12,
d’Artesa.
- Obrir un forat en paret de façana per col·locar comptadors de llum
a l’immoble del carrer Mare de Déu
de Salgar, 26, d’Artesa.
- Canviar porta del carrer i arrebossar les parets del garatge de l’immoble de la carretera de Tremp, 3,
d’Artesa.
- Construcció de la primera fase, una de les tres pistes de pàdel,
provisional, fàcilment desmuntable,
situat en sòl urbà no consolidat, dins

el sector S-10, plans de millora urbana pendents de desenvolupament,
situat en el carrer Poliesportiu, s/n,
d’Artesa.
S’aproven les següents autoritzacions d’entrada i sortida de vehicles
a través de la vorera:
- Trasllat del gual de 3 metres lineals a l’edi¿ci situat al carrer Monges, 32, d’Artesa.
- Trasllat del gual de 4,20 metres
lineals a l’edi¿ci situat a l’avinguda
Maluquer, 14, d’Artesa.
S’aprova la següent autorització
de connexió a la xarxa d’aigua:
- Instal·lació d’una escomesa
d’aigua potable per les zones comunes de l’edi¿ci del carrer Sants Cosme i Damià, 1-3, 1r-1a d’Artesa.

INFORMES D’ALCALDIA:
S’acorda concedir 100 euros de
subvenció a El Lokal per fer front al
premi del guanyador de les Olimpíades Rossi Delight i 300 euros de
subvenció a la mateixa entitat per
fer front a les despeses de l’organització i construcció de la carrossa
principal de la rua i les disfresses del
Saltasekles del Carnestoltes 2015.

DATES A RECORDAR

Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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.
Horari: 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).
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dilluns 20 d’abril
Artesa de Segre: dilluns 20 d’abril (només en casos molt justi¿cats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40 00 13).
Ajuntament d’Artesa de Segre
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

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

Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalci¿cadors
Osmosi
Fontaneria

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

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 696 145 650

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)
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bbc

El dia 22 de febrer va néixer la Núria.

Mingo Sabanés, con¿rmat com a alcaldable dERC

Enhorabona al Gil, a l’Anna i al Sergi,

- A veure qui és el “guapo´ que satreveix a prendre’m el lloc?

de part dels avis, els cosins i els tiets.
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imatges d’ahir
1976

Bartomeu Jové i Serra

Gascón, Pujol, Soldevila, Bergadà,
Coma, Càrdenes, Botargues, Belmonte, Eres, Serradell, Humberto,
Granados, entre altres.
En aquells anys el president era
Francesc Vilalta (el Sisquet) i el secretari, Josep Fontanet. El Jaume
Farràs i el Felicià Espinal eren vocals amb experiència. Ens encarregàvem de la premsa el Ramon Cluet
i jo mateix, que cada diumenge enviàvem per telèfon les cròniques als
diaris de l’època, el Lean i el Dicen.
Cada dilluns sortien els resultats i
les anècdotes de l’Artesa.

L’Artesa va viure grans èxits de ¿nals dels 0 a principis dels 0 | foto: Sisquet

El futbol a Artesa (I)
l nostre poble, des de sempre,
hi ha hagut molta a¿ció pel futbol. Amb els anys, aquest esport de
masses ha esdevingut el més gran
espectacle del món, el que mou i
motiva més personal.
Hi ha dues classes d’a¿cionats:
els actius i els passius. Els actius
serien els que el practiquen regularment (tant canalla com joves) i els
passius, que som la majoria, els qui
segueixen el dia a dia dels resultats
esportius, els seguidors de l’Artesa
i sobretot, del Barça. Gent a qui el
noms de Messi, Iniesta, Piqué i Xavi
els resulten familiars de tant conviure amb ells cada setmana.

A

L’ÈPOCA DAURADA DE L’ARTESA
Les temporades del C.E. Artesa
més exitoses van ser del 1977-78 al
1980-81. En alguns d’aquests anys,
el futbol d’Artesa era capdavanter.
Estava al capdamunt de les classi¿cacions i acostumava a guanyar i
pujar de categoria. Alguns anys va
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ser el primer equip de la província,
per davant del Balaguer, el Tàrrega i
el Mollerussa, equips amb més socis
i, per tant, més pressupost.

LES CLAUS DELS ÈXITS
D’aquests èxits, una part era deguda a la bona sintonia entre l’a¿ció
i els jugadors. Molts partits, les grades estaven plenes, hi havia ¿ns i tot
tres ¿leres d’espectadors. Hi havia
molts pobles petits sense futbol i pujaven o baixaven per veure l’Artesa,
ens feien el club més gran, en veure
els partits més gent forana.
Al nostre poble, hi havia una base de jugadors de la pedrera, sempre s’havia cuidat molt. Es ¿txava
pocs jugadors de fora i es triava del
“milloret´ d’altres equips. El Sisquet
i el Fontanet eren molt bons a l’hora
de ¿txar. A més, hi havia entrenadors
tipo Parra i Curià, que coneixien molt
bé el futbol provincial i sabien escollir
els jugadors que, sense ser de la pedrera, poguessin anar bé a l’equip:

CONTRA ADVERSARIS FORTS
En créixer de categoria com a
equip, també augmentava el nivell
d’exigència pels jugadors, estaven
més motivats. Un equip com el nostre que es nodria bàsicament de la
pedrera, dirigit pel Jaume Farràs
entre altres, havia competit contra el
Barça B, l’Espanyol B, el Granollers,
l’Europa, el Manresa, el Canovelles,
el Rubí, el Martinenc de Barcelona,
etc. A la Fira del Meló, a l’agost, a
vegades venia el primer equip del
Lleida. De fet, quan el Lleida estava
a primera, el 1991, va venir a Artesa
i el resultat va ser de 2 a 2.

ELS GUARDONATS
El Sisquet, en qualitat de president, el 1996 va rebre la Medalla de
Plata de la Federació Catalana de
Futbol. I el Jordi Roiger va ser nominat el millor jugador amateur de la
província per la Federació Catalana
de Futbol de Lleida la temporada
1980-81.
No sols són records; són vida,
quan avui, amb el temps, els podem
rememorar. | Bartomeu Jové i Serra, amb l’ajuda de Jordi Roiger
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la foto

El llibre del Club de Lectura de febrer va ser ‘No se sap mai‘, d’Imma Montsó, un dels eixos del qual és una ampolla de
vi. Els participants van acompanyar la tertúlia amb vi coincidint amb el cicle Biblioteques amb DO. | foto: Biblioteca d’Artesa

