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“Sí” contundent
a la
independència

La Penya Barça celebra el 30è aniversari
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agenda
Agenda

ciutadana

setembre
MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
DEFUNCIONS:
dia 17: Bonaventura *uixes i Marsol
(98 anys), natural de Baronia
de Rialb
dia 22: Josefa Fitp i Coll (95 anys),
natural de *avarra
dia 26: Montserrat Riart i Sala (94
anys), natural d’Artesa de
Segre

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

Actes

que sabem que es faran

anticipada, 7 euros; taquilla 9 euros.

25 d’octubre
A les 17:30 h, al Cubtural, Festa de la
sardana. Concert i ballada de sardanes amb la cobla Tàrrega (gratuït i
obert a tothom). Organitza: Amics de
la Sardana d’Artesa de Segre
28 d’octubre
A les 17:30 h, a l’Àrea Infantil de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Hora del conte

Organitza: Comissió de Festes.

30 d’octubre
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, en
el marc del cicle Escoltem, espectacle Serrat 50 anys, música i poesia.
Organitzen: Biblioteca i Associació
Artesenca per a les Arts

García Lorca (veure pàg. 34)

31 d’octubre
A la 1h de la matinada del dia 1, al
pavelló d’Artesa, Festa de la Castanyada amb els grups Oques *rasses,Buhos i Madness *angsters. Entrada:

temps

8 de novembre
A Vilanova de Meià, Fira de la perdiu
(mps informació pàg. 1)
19 de novembre
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la
Biblioteca, Aproximació a Federico

25 de novembre
A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Hora del Conte
26 de novembre
A les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de
la Biblioteca, Xerrada-col·loqui amb
Jaume Cabrp (veure pàg. 34)

setembre

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

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

Temperatura mitjana: 18,9°
Temperatura màxima: 30° (dia 1)
Temperatura mínima: 7 (dia 24)
'ies amb precipitacions: 
Precipitació màxima: 35 mm (dia 4)
Total precipitacions: 9 mm

4I

B) BALDOMAR

Temperatura mitjana: 17,°
Temperatura màxima: 28,9° (dia 1)
Temperatura mínima: 5º (dia 24)
'ies amb precipitacions: 
Precipitació màxima: 5 mm (dia 3)
Total precipitacions: 81,8 mm

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
Temperatura mitjana: 17,1°

Temperatura màxima: 29,1° (dia 1)
Temperatura mínima: ,4° (dia 24)
'ies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 27,1 mm (dia 18)
Total precipitacions: 7,7 mm

MUNICIPI DE FORADADA
'ies amb precipitacions: 
Precipitació màxima: 40 mm (dia 3)
Total precipitacions: 74 mm
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Llibertat d’expressió?

El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) s’ha sentit qüestionat i coaccionat ±això ps el que diu±
per les nombroses mostres de suport
davant del Palau de Justícia als inculpats pel procps participatiu del 9N els
dies en què van ser cridats a declarar:
el dia 13, la consellera en funcions
Irene Rigau i l’exvicepresidenta Joana
Ortega, i el dia 15, el president Mas.
La notícia ps d’aquelles que no saps
si posar-te a riure o a plorar. Una
vegada mps, una de les principals institucions de l’Estat, en aquest cas de
la branca del poder judicial, mostra la
seva cara mps fosca. I van... La qual
cosa ens porta a constatar que, mps o
menys en el que portem de mil·lenni,
l’Estat espanyol està realitzant una regressió democràtica que va mps enllà
del problema de l’encaix de Catalunya
dins Espanya.
És un tema francament preocupant,
si bp Catalunya ja ha posat la directa
per sortir d’aquest Estat pseudodemocràtic que, en lloc d’avançar cap
al futur, sembla voler retornar a altres
temps de nefasta memòria. Antonio
Machado ja deia: “Una de las dos
Españas ha de helarte el corazón”. I a
fe de 'pu que l’Espanya que toca ara
ps de veritable glaciació
El mps xocant ps que aquells que

actuen en contra de la llibertat en
general i, en aquest cas mps concret,
de la llibertat d’expressió, són els
primers que desprps acusen els altres
d’actituds intolerants i antidemocràtiques. Fins i tot s’atreveixen a tractar
de nazis, amb una facilitat inquali¿cable, tothom que els aixeca la veu o els
porta la contrària. Ai, si les víctimes
de l’holocaust nazi aixequessin el
cap...
A La Palanca ja sabem, per experiència pròpia, que això de la llibertat
d’expressió passa per una línia molt
delicada que no saps mai ben bp on
cau. Al ¿nal, sovint depèn de la persona o institució afectada i, per ser mps
concrets, de com tp de ¿na la pell.
Per altra banda, resulta curiós comprovar com la història es repeteix. Al
segle XX, la dictadura va acabar amb
les aspiracions de llibertat de Catalunya per la força de les armes. Avui,
un Estat en regressió democràtica ho
intenta amb totes les “armes” al seu
abast. Així mateix, Franco va convertir
el president Companys en un màrtir,
mentre que Rajoy i el govern del PP
estan convertint el president Mas en
una nova víctima de la causa catalana. Les diferències de forma entre
uns fets i altres són abismals, però en
el fons no ha canviat gairebp res.

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 te[tos per a la propera revista: divendres 6 de novembre

Amb la col·laboració de: *eneralitat de Catalunya, l’IEI de la 'iputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.
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noticiari

El públic de totes les edats es va bolcar en les variades propostes del programa d’aquest any _ Jordi Farrp

La Festa Major d’Artesa posa el colofó a la
temporada de diversió i disbauxa estiuenca
a Festa Major d’Artesa ps l’~ltima del calendari i això ajuda que
tothom hi posi totes les ganes i la
il·lusió. Així s’ha pogut veure tambp
aquest any, en què totes les propostes han tingut una notable participació i, el que ps mps important, han
estat valorades molt positivament
per part dels assistents. La prèvia va

L

I

ser la cantada d’havaneres, que com
cada any va recordar que les nits de
festa major fan davallar força les
suaus temperatures diürnes. Aquí,
però, el rom cremat ser un bon aliat.
L’estrena o¿cial va ser la traca de
dijous, seguida d’un concorregut sopar de germanor. Al qual molts van
arribar desprps d’haver participat al

correbars, una original iniciativa cada cop mps consolidada.
'ivendres es van mantenir clàssics com el concurs de botifarra, a
la tarda, el concert, al vespre, i el
correfoc i castell de focs, a la nit.
Així mateix, les sardanes van ser
presents a la plaça del Ball, escenari
tambp de les activitats infantils, que
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van fer les delícies dels mps petits.
Al mateix lloc, diumenge s’hi va fer el
vermut popular. El pavelló i les ¿retes

van ser un altre dels punts neuràlgics
de la festa, a la qual, un any mps, va
aparèixer una assistent mai convida-

da però sovint present, la pluja. 'e
totes maneres, enguany els efectes
van ser lleus.

I7
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Durant la concentració, feta a escala de tot Catalunya, es van recollir 88 cartes de suport _ fotos: Jordi Farrp, 'olors Bella

Concentració de suport als imputats pel 9N
a plaça de l’Ajuntament va acollir
el dia 13 d’octubre al vespre una
concentració de suport als polítics
catalans imputats per la celebració
de la consulta del 9 de novembre de
2014.
Convocats per l’Assamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium,
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), milers
de persones arreu de Catalunya es

L

van concentrar davant dels respectius ajuntaments per protestar contra la imputació dels polítics catalans
que van convocar la consulta del 9N,
entre ells el president de la *eneralitat, Artur Mas, l’exvicepresidenta de
la *eneralitat Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau.
La concentració es va fer coincidint amb la primera jornada de declaracions, en la qual havien comparegut Irene Rigau, al matí, i Joana

Ortega, a la tarda. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els
va citar a declarar en el marc de la
investigació oberta arran de les querelles presentades per la ¿scalia, el
sindicat Manos Limpias i altres entitats per un presumpte delicte de
desobediència per haver tirat endavant la consulta del 9 de novembre
de l’any passat. L’anunci de la citació es va fer dos dies desprps de les
eleccions al Parlament català.

I9
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noticiari
Canvi de subvenció per acabar la ràdio
l ple ordinari del mes d’agost
de l’Ajuntament d’Artesa de Segre va aprovar canviar la destinació
d’una subvenció del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC) inicialment destinada a la segona fase
de la pavimentació del nucli antic, la
que inclou el carrer Bisbe Bernaus,
per dedicar-la a l’equipament de
l’emissora municipal de ràdio.
Segons va explicar l’alcalde, Mingo Sabanps, la subvenció era del tot
insu¿cient per cobrir l’obra del carrer
Bisbe Bernaus, amb la qual cosa les
contribucions especials que havien
de pagar els veïns es disparaven
¿ns al 30 per cent del cost de l’obra,

E

El consistori buscarà més ajudes per
renovar el carrer _ foto: 'olors Bella

mentre que en les altres zones del
nucli antic aquesta proporció ha estat de menys del 20 per cent.
En concret, la subvenció són
23.311,75 euros i, com passa amb
les ajudes del PUOSC, s’hauria per-

dut si no s’hagups invertit en alguna
altra obra. És per això que s’ha escollit destinar-la a acabar d’equipar
l’emissora de ràdio del Cubtural, que
fa temps que està construïda i tp tota
la instal·lació elèctrica, però que encara està pendent dels aparells.
Aquest projecte s’ha aprovat inicialment amb un pressupost d’execució per contracte de 48.180,99
euros, i l’alcalde con¿a enllestir-lo
abans d’acabar l’any i que la ràdio
emeti, ¿nalment, des de la nova seu.
Pel que fa al carrer Bisbe Bernaus, ja es treballa per aconseguir
noves subvencions, que podrien venir dels fons Feder.

Condemnen l’exdirector de Correus a sis mesos de presó
’Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a sis mesos
de presó i a un any i mig de suspensió de feina l’exdirector de l’o¿cina

L

de Correus d’Artesa per quedar-se
la recaptació de diversos girs postals, per un valor total de 1.049 euros. L’home, responsable de les

funcions d’admissió i cobrament, va
admetre que entre el gener i el juliol
de 2011 es va quedar amb els diners
de diverses operacions.
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noticiari
Projecte Jova
’O¿cina Jove del Consell Comarcal de la Noguera i les regidories de diverses poblacions han
desenvolupat durant aquest estiu el
Projecte Jova (joves i valors), una
activitat que consisteix a oferir als
joves dels pobles de la comarca de
la Noguera la possibilitat de realitzar
una activitat de voluntariat que repercuteixi en el seu municipi, a partir
de les necessitats dels respectius
ajuntaments.
Enguany, mps de 150 joves hi
han participat i durant els mesos

L

de juliol i agost han dedicat part del
seu temps d’oci a aportar amb el
seu treball i esforç alguna millora al
seu poble. Han participat en camps
de treball, han pintat mobiliari urbà,
netejat espais p~blics, col·laborat
en les festes majors, etc. Tots ells hi
han participat de manera voluntària i
s’han compromès a portar a terme la
feina que els seus ajuntaments han
decidit realitzar. Artesa de Segre
s’ha volgut unir a aquesta iniciativa
amb l’aportació de cinc voluntàries:
Kemylle Fernandes, Manuela Mo-

lina, Andrea Ampurdanps, So¿a
Fernindez i *emma Bertran. Per
agrair-los la seva bona tasca i ser
mereixedores de considerar-se unes
autèntiques “JoVa”, elles i la resta
de participants van ser convidats el
dia 2 d’agost a passar tots junts un
dia a Port Aventura, per gaudir de
l’amistat, l’oci i, sobretot, dels valors
que han viscut i han compartit en els
seus respectius municipis.
'es de l’Ajuntament volem agrair
la bona tasca de les voluntàries.
| Pep Riart, regidor

La notaria d’Artesa ja té titular

Activitat a la plaça de la Salut

osp Lorenzo Iribarne Blanco ja ha pres possessió
com a notari titular de la notaria d’Artesa, lloc que
¿ns fa uns mesos havia ocupat com a substituta Esmeralda Moreno. | foto: Bartomeu Jovp

l 14 d’octubre es va fer la primera sessió de dinamització de l’espai l~dic de la plaça de la Salut. Les
properes són el 3 de novembre a les 10 i 20 de novembre i el 1 de desembre a les 15.30.| foto: 'olors Bella

J

12 I

E

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2015 I Núm. 392

A la dreta, la representació d’Artesa, i a dalt, tot el grup

El Club de Lectura llegeix Moncada ‘in situ’
n el marc de l’Any de les Biblioteques, la d’Artesa ha participat
en el projecte Llegim Moncada, que
han impulsat les centrals de biblioteques de Lleida i les Terres de l’Ebre.
En el desè aniversari de la mort
de Jes~s Moncada, 22 biblioteques,
15 de Lleida i 7 de les Terres de
l’Ebre, han posat en marxa aquesta
iniciativa pionera, en què els respectius clubs de lectura han programat
un mateix autor simultàniament. Així,
Prop de 400 lectors estan llegint les
novel·les Camí de sirga i Estremida
memòria i els llibres de relats Cala-

E

veres atònites i El cafè de la granota.
'e les comarques de Lleida,
hi participen els clubs de lectura
d’Agramunt, Alcarràs, Alguaire, Almenar, Artesa, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Pardinyes, Torregrossa, Tremp
i del Bibliob~s *arrigues-Segrià. 'e
les Terres de l’Ebre, hi participen
Alcanar, Ascó, Flix, *andesa, Mora
d’Ebre, Tortosa i Ulldecona.
El dissabte 3 d’octubre, mps de
180 persones van prendre part a la
sortida literària a Mequinensa, que
va començar amb la trobada dels
clubs de lectura i que va seguir amb

les visites a diferents museus durant
el matí. En concret, van anar al Museu d’Història, al Museu de la Mina
i van seguir la ruta literària Jes~s
Moncada, en el marc de la qual van
visitar el poble vell, el mur i el riu, la
fonda del Vell Senglar, casa natal de
Jes~s Moncada, la plaça d’armes,
... A la tarda van assistir a la representació de l’obra de teatre El darrer
dia del Cafè de la granota, inspirada
en els contes de Moncada. Tots els
participants del Club de Lectura de
la Biblioteca van valorar molt positivament aquesta sortida.

Xerrada sobre els canvis legals en autònoms i petites empreses
l dia 13 de novembre a les 8 de
la tarda, Servigestió oferirà una
xerrada informativa sobre els canvis
transcendents que hi ha hagut respecte de les empreses que operen
sota les formes jurídiques de Societat Civil Particular (SCP) o Comunitats de Bpns (CB), per una banda, i

E

respecte dels autònoms que estan en
règim de mòduls.
L’acte s’emmarca en la celebració
del 20è aniversari de la gestoria, i s’hi
explicarà que algunes les SCP i CB,
que ara tributen per l’impost sobre la
renda, hauran de fer-ho pel de societats a partir de l’any vinent. Pel que fa

als autònoms, a la xerrada es detallarà que hi haurà activitats, tambp a
partir de 201, excloses del règim de
mòduls i d’altres en què es rebaixarà
el límit de vendes i compres. Tothom
qui hi estigui interessat hi pot assistir
de manera lliure. L’acte serà al centre
d’entitats de les Monges.

I 13

Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalci¿cadors
Osmosi
Fontaneria

LLUÍS CASES VIDAL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com
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Artesa de Segre Tel. 9 145 50
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baldomar

EMD Baldomar

FESTA DEL CONILL CUINAT
L’Associació de Veïns Amics de
Baldomar va organitzar el dissabte dia 25 de juliol al vespre la dissetena edició de la Festa del Conill
Cuinat de Baldomar. 'e la mateixa
manera que en l’edició anterior, en
aquesta es van cuinar 33 conills.
Com sempre, es va fer de la mps
variada manera. Per sort, el temps
va acompanyar i la sobretaula es
va allargar ¿ns prop de la una de la
matinada. Un any mps, un centenar
llarg de persones varen poder gaudir
de l’exquisidesa d’aquesta carn i de
la varietat gastronòmica de receptes
tan diferents.
Els conills varen ser donats per
l’explotació local Conill Com Cal,
que engreixa els conills amb alimentació de qualitat certi¿cada.

FESTA MAJOR
Un any mps, el poble de Baldomar agraeix a la seva Comissió de
Festes la gran implicació en l’organització d’una Festa Major que ha
destacat per la varietat d’activitats
destinades tant a grans com a joves i petits. Matins de jocs i cultura, i
vespres de ball, m~sica i molta festa
per a tothom.
A mps, aquest any, es va organitzar la primera edició del *imNatinto,
a càrrec del jovent del poble, en el
qual hi va haver una vintena de participants. Va ser tot un èxit.

PISCINA
Aquest any, la piscina a Baldomar ha destacat per la gran quantitat
de canalla que ha gaudit de la calor de l’estiu des de dins de l’aigua.
Ha estat una bona temporada, en
què s’han realitzat diferents activitats. Entre d’altres, fem esment de
la campanya Mulla’t per l’esclerosi

A dalt, la festa del Conill Cuinat i a sota, el Gimkatinto _ fotos: EM' Baldomar

m~ltiple, que gràcies a l’organització
de l’Associació de Veïns de Baldomar, es va realitzar amb èxit i implicació de la gent.

desnivell, i la prova serà puntuable
per a la Lliga de la Noguera. Trobareu mps informació i inscripcions a
cursadebaldoma.blogspot.com.es.

CURSA DE MUNTANYA

AIGUATS

L’Associació Esportiva de Baldomar ja ha obert les inscripcions per a
la quarta edició de la Cursa de Muntanya i Caminada Popular, que es
durà a terme el dia 1 de novembre.
Es presentarà un nou recorregut de
14 quilòmetres amb 400 metres de

El dia 18 d’agost van caure 49 litres en les pluges que afectaren la
nostra zona. El dia 3 de setembre,
en van caure 5 mps, sempre segons l’estació meteorològica. Ambdues pluges intenses, van malmetre
part dels camins i de les ¿nques.
I 15

municipis
Les piscines de Vilanova
recullen 506 euros per
l’Esclerosi Múltiple
om cada estiu, l’Associació Parc Recreatiu de Vilanova, que gestiona les piscines del municipi, ha
participat aquest any en l’edició del “Mulla’t i navega per
l’esclerosi m~ltiple” que convoca la Fundació Esclerosi
M~ltiple (FEM) a totes les piscines d’arreu del país, amb
l’objectiu de recaptar fons per destinar a diversos ajuts
en aquesta malaltia.
Així, el passat 8 d’agost, aquestes piscines es tornaren a sumar a aquesta jornada voluntària i benè¿ca, en
la qual varen recaptar 50 euros per destinar a la tasca
de la fundació.
L’associació vol fer extensiu el seu agraïment a totes
les persones per la col·laboració i participació en aquest
dia tan solidari. | Associació Parc Recreatiu

C
Associació la Coma de Meià
n el marc de les propostes d’activitats d’estiu de l’associació, el dia 21 d’agost es va visitar el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià, on mps d’una quarantena de sòcies varen gaudir d’una visita guiada a càrrec
de l’Anna Sala i veure així tota col·lecció paleontològica
i geològica que acull aquest nou centre. Tot seguit, es va
fer el berenar-sopar d’estiu a les piscines.
El 28 d’agost, Merxe Trepat va dur a terme un taller
de sabó, on les participants van poder seguir el procps
d’elaboració de diferents tipus d’aquest producte. Seguidament, un petit piscolabis, gentilesa de l’ajuntament, va
cloure aquesta entretinguda tarda. 'es de l’associació,
volem apro¿tar aquestes línies per informar-vos que serem resents a la Fira de la Perdiu del 8 de novembre. |
Associació de Dones la Coma de Meià

E

1 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2015 I Núm. 392

A l’esquerra, la festa major d’hivern, i a la dreta, les obres a l’església | fotos: Ajuntament de Cubells

Cubells celebra la Festa Major de Sant Miquel
ubells va celebrar el darrer cap
de setmana de setembre la que
es considera la festa major d’hivern.
Els mps petits van gaudir d’activitats
infantils i una xocolatada, i la festa
es va completar amb propostes per

C

als adults, com ara la missa o el ball.
La festa es va recuperar fa tres anys.
Per altra banda, l’Ajuntament, en
col·laboració amb “la Caixa” i el Bisbat d’Urgell, ha fet una reforma important a l’esglpsia de Sant Pere, a

la qual ha destinat un pressupost de
75.08 euros. Ha estat a travps del
programa Romànic Obert.
Tambp en matèria d’obres, al setembre es va acabar la pavimentació
de carrers a la Torre de Fluvià.

I 17

la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

LA FAMÍLIA QUE DEMANAVA CLASSES
EN CASTELLÀ A BALAGUER CANVIA ELS
NENS D’ESCOLA
a família dels alumnes de l’escola *aspar de Portolà de Balaguer va realitzar els tràmits per poder
retirar la petició i que no s’apliqups la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava a
doblar les hores de castellà en dues classes del centre,
P5 i 2n de primària. La família tambp ha decidit canviar
de col·legi els seus ¿lls, per evitar-los la pressió que
s’ha viscut amb la sol·licitud que van fer.

L

FESTIVAL MEDIEVAL HARPIA A
BALAGUER

rístic que inclou una experiència astronòmica. Li va ser
entregada pel president Artur Mas el passat 1 d’octubre
a Barcelona.

LA NOGUERA PARTICIPA A LA FIRA DE
SANT MIQUEL
l Consell Comarcal de la Noguera va participar a la
Fira Sant Miquel de Lleida del 24 al 27 de setembre amb un estand propi dins l’espai que la 'iputació
de Lleida dedica a Aliments del territori i tu: rata¿es,
formatges artesans, mel, torrons, xocolata, tòfona, etc.
'ins de l’estand, es va donar l’oportunitat als productors noguerencs d’oferir tastos i a l’espai Show CooNing es van dur a terme una demostració d’infusions i
un tast de còctels de cervesa artesana.

E

PROVA D’AGILITY A SANT LLORENÇ
ant Llorenç de Montgai va acollir una prova puntuable per al Campionat d’Espanya. Estava organitzada pel Club Agility amb la participació de l’actual
campió del món 'avid Molina i part de la selecció espanyola d’Agility. L’Agility ps un esport on els gossos
han de realitzar un recorregut d’obstacles en el menor
temps possible i demostrar la seva intel·ligència i agilitat. La prova va comptar amb les tres categories habituals, la d’iniciats, la categoria de competició nacional i
la de competició mundial.

S

l 19 i 20 de setembre Balaguer va reunir unes 2.000
persones en la festa que li fa reviure el seu passat
medieval. La gent es va abillar amb la roba de l’època
i es van reconstruir escenes que ¿ns fa no pas massa
anys eren encara habituals, com ps ara rentar roba al
safareig. Es van fer visites teatralitzades, un sopar medieval en què van participar unes 300 persones i una
mostra d’o¿cis amb una vintena d’artesans.

E

SETENA EDICIÓ DE MONTGAI MÀGIC

GAS NATURAL A PONTS
a companyia *as Natural ha iniciat els tràmits per
subministrar mps de 800 domicilis a Ponts. L’ajuntament ja ha rebut el projecte per instal·lar el dipòsit de
gas i tambp s’ha iniciat el cens d’habitatges als quals
se’ls haurà de canviar part de les instal·lacions per
adaptar-se al gas.

L

MEDALLA DE TURISME
aume León Andrps, d’Os de Balaguer i gestor de
la ¿rma Tu i Lleida, ha estat guardonat pel 'epartament d’Empresa i Ocupació de la *eneralitat amb la
Medalla del Turisme, per haver impulsat un paquet tu-

J
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ontgai va acollir la setena edició de la seva emblemàtica ¿ra Montgai Màgic. Va tenir lloc el primer cap de setmana d’octubre i va oferir activitats per
tots els p~blics. A mps a mps, com ja ps habitual, el
primer dia va estar dedicat a les escoles, amb la visita
d’uns 200 nens i nenes que van gaudir d’allò mps.

M
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Diversos moments de la visita a Seró i, a baix a la dreta, la xerrada de Sor Lucía Caram | Fotos: Marta Serret / 'olors Bella

La Penya Barça d’Artesa celebra els 30 anys
a Penya Barça d’Artesa de Segre i Comarca va culminar la celebració del 30è aniversari el dia 11
d’octubre amb una trobada de penyes. La festa va començar amb un
partit de veterans, i a continuació va
tenir lloc una visita guiada a l’Espai
Transmissor del T~mul de Seró. Finalment, tots els assistents van gaudir d’un animat dinar de germanor.

L

Tambp en el marc de la celebració
de l’aniversari, el divendres anterior,
dia 9, Sor Lucía Caram va oferir una
xerrada que va omplir la sala d’actes
de la Biblioteca.

TROBADA MULTITUDINÀRIA
A la trobada hi van assistir mps
de 150 persones en representació
d’una vintena de penyes. Tambp hi

havia personalitats conegudes, com
ara Pau Vilanova, directiu del club.
L’acompanyaven la junta de la penya d’Artesa, encapçalada pel president, Josep Baró, el de la federació
de penyes Ponent Nord i Andorra,
Pere Mentruit, i representants de les
institucions locals.
Al dinar es van lliurar diversos
obsequis commemoratius.
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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)

les entitats
El Front del Segre: Alcoletge i Vilanova de la Barca
l dissabte dia 19 de setembre
vàrem fer l’acomiadament de les
rutes d’aquest any, amb una sortida
a Alcoletge i Vilanova de la Barca.
Vàrem arribar a Alcoletge a les 10
hores per visitar el Centre d’Interpretació del Front del Segre Ermengol
Piró. En Carles de la Torre n’ps el
director, i ens va explicar tota la història de la construcció d’aquest espai, on hi ha un antic forn del poble i
una reproducció del que havia estat
una escola en època de la rep~blica,
amb fotogra¿es de gent que anava
a l’escola en aquella època, tambp
hi ha coses representatives d’aquell
temps, tot va ser molt interessant.
Va coincidir tambp que al primer
pis, juntament amb panells de la
*uerra Civil, vam gaudir d’una exposició de pintura feta amb motiu de
la Festa Major, que va coincidir en
aquest dia. En acabar, vam pujar al
cim del tossal dels morts i pel carrer
hi havia un concurs de pintura ràpida.
Una vegada arribats al peu del
refugi, en Carles ens va obrir la porta
i vàrem entrar per diverses galeries
on es pot veure com vivien, cuinaven
i vigilaven els soldats republicans
tots els accessos de la carretera. És
un lloc estratègic, ja que es veu una
panoràmica de tot el territori des de
nord a sud i una bona vista de la Seu
Vella de Lleida.
Ens acomiadàrem d’en Carles
donant-li les gràcies per les seves
explicacions i la seva amabilitat i ja
ens esperava l’Oriol Verd~, batlle de
Vilanova de la Barca, per acompanyar-nos a unes trinxeres que hi ha
entre Alcoletge i Vilanova, recuperades i ben senyalitzades, i tambp en
vam visitar una de recuperada pel

E

Amb aquesta ruta vam tancar les sortides d’enguany | foto: Terres del Marquesat

senyor Joan Pere Pijuan i conservada per ell d’una manera altruista.
'esprps, vam visitar dos grups de
trinxeres al terme de Vilanova, unes
dites del Tossal Roig i unes altres
anomenades les Coves, i fet i dit ja
ens va caure l’hora de dinar.
Cap a tres quarts de dues entràvem a dinar a l’hotel restaurant Pic
Nic, on desprps d’un bon àpat i la
visió d’unes fotos del poble de Vilanova que va portar en Jordi Verd~,
germà del batlle, vam fer una sobretaula distesa.
Vàrem donar un tomb pel poble
de la mà d’en Jordi Verd~, ens vam
parar davant de les restes de l’esglpsia que va quedar destruïda per la
*uerra Civil, així com tambp quasi
tota la població, tambp vam fer una
parada a la plaça de la Pau, on hi
ha les restes d’un tanc rus amb una
placa amb un missatge.
Vilanova de la Barca va ser una
de les poblacions adoptada pel “caudillo” i van construir una esglpsia nova i l’ajuntament, habitatges per la
gent, el pont d’accps a Corbins i una

capella dedicada a la Mare de 'pu
de Montserrat. Per acabar, vam visitar una sala d’exposicions que du
per nom Macià Polo Verd~, on hi ha
material, cartells, murals i coses de
la *uerra Civil, un espai que cal visitar.
I si hi ha el Jordi, millor, ja que
ps historiador i un gran compromès
amb aquest tema i el seu poble. A la
planta baixa, el Jordi hi tp una bonica
botiga de comestibles on es poden
trobar delicadeses i bons productes.
Ens acomiadàrem del Jordi, ja que
de l’Oriol ja ens havíem acomiadat.
La nostra associació donem gràcies al Carles de la Torre, Joan Pere
Pijuan i als germans Oriol i Jordi Verd~ per la seva dedicació i amabilitat.
*ràcies amics, segur que tornarem
Ara toca elaborar el programa de
l’any vinent, que està ple de sorpreses; i ps que toquem arts des del
romànic ¿ns als nostres dies, geologia, arqueologia industrial, ciències
naturals... | Francesc Gessé, associació cultural Terres del Marquesat
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les entitats
Arriba la tardor...
, com cada any, desprps de la Festa Major, les nostres llars tornen a
l’organitzada rutina del curs escolar.
L’AMPA dels Planells va iniciar el
curs havent repartit mps de 300 lots
de llibres, molts d’ells socialitzats, i
organitzant l’àmplia oferta d’activitats extraescolars per enguany: mecanogra¿a, ioga, ¿l i agulla, vímet,
taller de dibuix, voleibol, fem volar la
imaginació (contes), escacs, cros i
atletisme, animació infantil...
A nivell organitzatiu, el dimecres
30 de setembre va tenir lloc l’assemblea general de l’AMPA, on es va

I
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presentar als pares i mares membres de l’associació un resum de les
activitats i inversions realitzades el
curs passat, així com un informe de
presidència amb les propostes per al
curs que iniciem. Tambp va tenir lloc
la renovació parcial de la junta. 'es
d’aquí volem agrair als membres sortints el seu temps i la seva dedicació
per fer mps gran l’associació.
Aquest octubre tambp s’han escollit els delegats de curs, que serveixen d’enllaç entre la classe i la
junta; són tambp una peça clau, ja
que fan d’interlocutors i traductors

amb els pares estrangers, pel que
fa a les informacions tant de l’AMPA
com de l’escola, i participen en l’organització de les diferents activitats.
'es d’aquestes ratlles volem
agrair als pares i mares voluntaris la
seva predisposició, i encoratjar-vos
a tots a participar activament en les
festes, tallers i actes que organitzem
durant tot el curs.
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La primera edició de la des¿lada de moda va tenir lloc al maig, i va ser tot un qxit | fotos: Associació de Comerç i Serveis

L’Associació de Comerç i Serveis prepara una nova
desfilada de moda de tardor pel dia 8 de novembre
’Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa ja treballa per poder
oferir una nova edició de la seva des¿lada de moda. 'e la mateixa manera que al maig l’entitat que agrupa la

L

majoria de comerços de la població
va mostrar les darreres tendències
en moda d’estiu, ara ens oferirà les
de tardor. La cita ps el diumenge dia
8 de novembre, a les 17.30 hores,

al pavelló poliesportiu.
Com en l’anterior edició, l’entrada ps totalment lliure i tothom hi
ps convidat.

Festa dels
nascuts el 1955
Ei!!!
Ets nascuda/nascut l’any 1955?
Estem organitzant la festa dels
0. Pots contactar amb:
Maria
Tel. 39 91 08 21
Carme de Cal Borrell
Tel. 973 400 308
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tema del mes

L’aÀuqncia de gent al centre d’entitats durant la jornada electoral va ser molt considerable | Foto: Jordi Farrp

Artesa vota clarament a
favor de la independència
es candidatures clarament a
favor de la independència van
obtenir un 78,47 per cent dels vots
emesos al municipi d’Artesa de Segre en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. Un 73,13 per
cent corresponen a la candidatura
de Junts pel Sí, mentre que la CUP
en va obtenir un 5,35 per cent.
'esprps de Junts pel Sí, la segona candidatura mps votada va ser el
PP, amb un ,7 per cent dels vots,
seguida del 5,34 per cent de la CUP,
el 5,23 per cent de Ciutadans, el
4,31 per cent d’Unió i, a mps distància, el 2,34 per cent del PSC i l’1,3
per cent de Catalunya sí que es pot.

L
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La resta de vots es van dividir entre
PACMA, *anemos i Recortes Cero
- Els Verds.
En xifres absolutes, van votar
1.840 persones, que suposen un
78,5 per cent de participació, de les
quals 1.818 van fer-ho a candidatures, 17 van votar en blanc i 5 van
emetre vots nuls.
Junts pel Sí va rebre el suport de
1.342 persones, al PP el van votar
123, a la CUP, 98, a C’s, 9, a Unió,
79, al PSC, 43, i a Catalunya Sí que
es pot, 30.
En comparació amb les darreres
eleccions, la participació va augmentar prop de  punts. Val a dir que ps

la segona convocatòria amb un increment notable respecte l’anterior.
Tambp destaca la pèrdua de vots
de les tres forces independentistes
respecte l’anterior convocatòria, tot i
que cal tenir en compte el percentatge que enguany ha aconseguit Unió.
Així, CiU, ERC i CUP van sumar el
2012 un 82,23 per cent.
La participació va ser lleugerament superior a la global catalana,
que es va quedar en un 74,95 per
cent. Pel que fa al vot independentista, a Catalunya va ser del 48, per
cent. Ara bp, en escons, les forces a
favor de la independència van obtenir 72 dels 135 diputats.
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#temadelmes
A banda de la comparació amb
la darrera convocatòria d’eleccions
al Parlament, tambp resulta interessant tenir en compte els altres dos
indicadors del sentiment independentista a Artesa. Ens referim a la
consulta popular del 13 de desembre de 2009 i a la consulta del 9 de
novembre de l’any passat.
En el primer cas, la comparativa
ps menys exacta perquè el cens incloïa residents estrangers i joves entre 1 i 18 anys. Tenint en compte
aquests barems, el potencial de vo-

tants eren 3.310 persones, i la participació va ser de 1.00, un 30,39
per cent. En contrast amb la baixa
participació respecte una convocatòria electoral ordinària hi trobem el
resultat, un sí gairebp unànime per
la independència: un 93,51 per cent
van dir que sí, un 2,89 va dir que no i
la resta van ser vots en blanc o nuls.
Si passem a comparar-ho amb
el 9N es comença a notar l’alça independentista, ja que llavors 1.43
persones van votar “sí-sí“, un 90%
del total. Els vots pel “sí-no“ van ser

El recompte en una de les meses del
Centre d’Entitats | Jordi Farrp

70 i els del “no“, 1. 'es del 2014,
doncs, el vot independentista s’ha
mantingut.

Alòs

Cubells

A

l municipi d’Alòs de Balaguer, la participació va
ser del 8,92%, amb 93 vots emesos i 14 abstencions. No hi va haver cap vot en blanc ni vots nuls.
Pel que fa a resultats, Junts pel Sí es va imposar de
manera aclaparadora, amb 80 vots que representen
un 8,02 per cent dels sufragis. A continuació es va situar la CUP, que va rebre  vots, un ,45 per cent. En
tercer lloc hi va haver Catalunya sí que es pot, llista
que van votar 3 persones, un 3,23 per cent. La quarta
força va ser Unió, amb 2 vots i un 2,15 per cent de
representació. Finalment, C’s i el PP van rebre un vot
cadascun, un 1,08 per cent, respectivament.

A

Foradada

Vilanova de Meià

oradada tp un cens de 137 persones, de les quals
en van votar 122, el 89,05 per cent. Una persona
va votar en blanc.
Per candidatures, Junts pel sí es va imposar amb
88 vots, un 72,13 per cent del total, seguit de la CUP,
amb 13 vots que suposen un 10, per cent, i el PP,
que amb 12 vots va situar-se en un 9,84 per cent del
total. A continuació hi trobem C’s, llista a la qual van
votar 3 persones que representen el 2,4 del total, seguida del PSC que, amb 2 vots, va representar l’1,4
per cent dels votants. Finalment hi ha els dos vots de
Catalunya sí que es pot, l’1,4 per cent, i un d’Unió.

ilanova va tenir una participació del 84,15 per
cent, amb un total de 292 vots dels quals 2 van
ser en blanc i 2 nuls. Es van repartir en un 73,79 per
cent per a Junts pel Sí, llista votada per 214 veïns, un
12,07 per cent per la CUP, a la qual van votar 35 persones, i un 4,83 per cent pel PP, amb 14 vots.
A continuació es van situar les candidatures
d’Unió, que va rebre 11 vots que representen el 3,79
per cent del total, seguida del PSC, amb 5 vots i un
percentatge de l’1,72. 'ues persones van votar C’s,
que representen el 0,9 per cent dels sufragis, i una al
Pacma, que representa el 0,34 per cent.

F

Cubells van votar 254 persones de 30, així que
la participació va ser del 83,01 per cent. Hi va
haver dos vots nuls i dos en blanc. Junts pel Sí va rebre 195 vots, un 77,38 per cent, seguit del PP, amb 18
vots i un 7,14 per cent de representació. En tercer lloc
s’hi va situar la CUP, amb 13 vots i un 5,1 per cent
dels sufragis. C’s i PSC van empatar a 7 vots, que suposen el 2,78 per cent. A continuació hi trobem Unió,
que va obtenir 5 vots i un 1,98 per cent de representació, seguida de Catalunya sí que es pot, llista votada
per 4 persones, l’1,59 per cent de sufragis. Recortes
cero - els verds va rebre un vot.

V

I 25

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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viatges

Joan Giribet

Londres, París; París, Londres (I)
etita guia per no perdre’s en les
capitals d’Europa si no tens papers
Aquesta pretpn ser una petita
guia, un llibre de butxaca, que us
serà molt ~til quan estigueu passejant per les ciutats mps importants
d’Europa, cosa que segurament feu
molt sovint, oi? He vist en alguns comentaris a la xarxa, a internet, que hi
ha gent que encara no sap on ps París i on ps Londres. 'oncs això, París ps a França i Londres, a la *ran
Bretanya, per a con¿rmar-ho del tot.
Bp, el primer que us serà familiar quan sentiu esmentar les dues
ciutats, són els idiomes que parlen.
Força diferents, depenent de l’edat i
el pla d’estudis que hàgiu seguit, tindreu mps familiaritat per l’una o per
l’altra, o per cap de les dues. Si les
dues us són familiars, ja teniu un tema menys a considerar a l’hora d’escollir el vostre destí. En cas contrari,
l’idioma us pot servir per a confondre-us bp, ps a dir, menjar el contrari
del que estàveu pensant, i dormir en
un lloc que no us esperàveu.
Passem, doncs, de forma neutra el tema de l’idioma, tot i que ps
primordial, però no rellevant en l’adveniment dels fets que ens ocupen.
Per què escollim una ciutat o una
altra?
Londres, pel que fa a riu, en tp
un, tal com París. Tàmesi contra
Sena. Però el de Londres sembla
mps brut, tot i que ps mps ample, i
els vaixells que el recorren mps lletjos que els de París. Aquí crec que
amb una certa unanimitat donaríem
la raó a París. El Sena, entre la Torre
Eiffel i N{tre 'ame, ps força bonic

P

i tranquil, i quan arriba a N{tre 'ame, forma dues illetes molt bufones.
Londres hauria de fer unes quantes
illetes per a poder-s’hi comparar.
Pel que fa a ponts, en tenim uns
quants per banda. És cert que a París n’hi ha de molt bonics, molt petits,
i simbòlics, com el dels enamorats,
on tots hi enganxen els seus cadenats rebentant les reixes amb el pes
i les innombrables ‘sel¿es’. Per cert,
aquests cadenats s’estan reproduint
de forma preocupant, perquè ara es
posen a qualsevol lloc, a Barcelona,
a Lleida, a Vilanova de Meià... Qualsevol lloc ps excusa per a posar cadenadet i llençar la clau.
París tp el pont d’Alexandre III,
regal del tsar de R~ssia, “toma ya”.
Però això no pot arribar a superar el
Tower Brigde. El símbol de Londres
ps prou reconeixement per a proclamar Londres guanyadora de la segona tongada. 'e moment tenim un
empat relatiu.
Anem ara a c~pules daurades.
'esconec totes les que tp Londres,
però París en tp diverses: tp capes
de daurat a Les Invalides, hotel per
als milers de soldats que van tornar
tolits de la guerra, l’Òpera, Versalles, ... Sembla que la purpurina venia gratis amb cada compra, a París. Segurament Londres tambp en
tindrà, de c~pules daurades, però o
no les netegen, o la boira no deixa
veure-les. Mig punt per París.
El metro. Cal que l’analitzem? Si,
ps clar, perquè tambp tp diferències.
El metro de Londres ps antic i petit,
quan entra a la majoria de línies, en
Pau *asol s’ha d’acotxar segur. Jo
hi cabo justet, però nomps si em po-

so al mig. A París, ja van per la línia
catorze. I el RER de París ps tambp
molt e¿cient, de moment París va
amb avantatge.
L’atenció ps amable als dos països, tot i que a Londres va ser de forma espontània, i a París va ser perquè el batlle paga uns joves que es
dediquen a explicar-te les vegades
que calgui què has de fer per treure
un bitllet, com anar-hi, etc. L’amabilitat, doncs. Qui ps mps amable?
'ifícil de dir, perquè depèn de qui
et trobes. A mps, ps improbable que
et trobis un anglès o un francès de
veritat, bp, sense ferir susceptibilitats, vull dir que són d’orígens molt
variats.
I us preguntareu per què, no? Jo
m’ho vaig preguntar. 'oncs la raó
per la qual a Londres i a París hi ha
tanta diversitat, a part de per la seva
riquesa com a ciutats importants, ps
que són capitals amb antigues colònies en països exòtics, amb la qual
cosa hi trobes xinesos, negres, indis, etc. Jo, personalment, he trobat
mps amables els francesos. Això no
vol dir que els anglesos no ho siguin,
però són mps distants, mps freds.
És una opinió molt discutible, encara que les notícies ho puguin corroborar de forma evident: els anglesos no són massa hospitalaris.
Teatres? Aquí sí que ens guanya
Londres de forma important. Molts,
variats, i amb molta tradició. Els
teatres de París no crec que puguin
comparar-se amb els de Londres. I
sempre hi ha estrenes importants, a
l’Odeon, etc. Londres torna a recuperar terreny.
Continuarà...
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esports
Artesencs a la cursa Matxicots

A dalt, una mostra que els paratges compensen la duresa de la cursa i a la dreta, foto de grup a l’arribada

uatre artesencs van participar
en l’edició d’enguany de la
cursa de muntanya Rialp Matxicots.
Tots quatre ho van fer en la modalitat mps exigent, la Rialp Matxicots
Extrem, amb un recorregut de 82
quilòmetres al llarg del qual se salvaven .100 metres de desnivell po-

Q

28 I

sitiu. Xavier Solsona va completar el
trajecte en 13 hores i 57 minuts, un
temps que el va situar en la part alta
de la classi¿cació, en 22a posició del
total de 125 corredors que van completar la cursa.
Ferran 'omingo hi va esmerçar
18 hores i 5 minuts, i Joan Llanes i

Benjamí Llobet van fer-la en 20 hores i 38 minuts. Cal destacar que ps
una de les curses mps exigents del
calendari, tant per la llargada com
per la di¿cultat, i que nomps completar-la ps tot un èxit. Enguany arribava a la sisena edició i es va disputar
el 19 i 20 de setembre a Rialp.
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Activitats per la setmana de la mobilitat sostenible i segura
rtesa s’ha sumat a la setmana
de la mobilitat sostenible i segura que s’ha celebrat a tot Catalunya
de l’11 al 18 d’octubre, una iniciativa
per conscienciar de la importància

A

de reduir la contaminació procedent
dels mitjans de transports i fomentar
l’~s de la bicicleta, el transport p~blic
i, naturalment, caminar mps. La primera activitat va ser una pedalada

sostenible organitzada per CU'OS,
que es va fer dijous, dia 15. L’altra va
ser una caminada intergeneracional
a càrrec d’Altis, el diumenge dia 18.
| Fotos: CUDOS i Dolors Bella
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A l’esquerra, la sortida de la cursa i sobre aquestes
línies, les curses infantils| fotos: Meià Runners

Vilanova celebra la quarta edició de la Cursa Perseguint la Perdiu
l dissabte 12 de setembre el
club Meià Runners va organitzar
la quarta edició de la ja consolidada cursa de muntanya Perseguint
la Perdiu. Enguany la van acabar
75 corredors, i el guanyador va ser
Francesc Marsol Font, del CA les
Tortugues, que va fer els 10 quilò-

E
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metres en 49 minuts i 24 segons.
Van completar el podi masculí Josep
Luz Canes, del Meià Runners, i l’artesenc Xavier Solsona, del CU'OS.
En dones, la guanyadora va ser
la independent Mel Martín, que va
¿nalitzar la cursa en una hora, 5 minuts i  segons. La van acompanyar

al podi Zulema Martí Oltra i Alba
Blanch Mon, tambp independents.
A banda de la cursa, es va fer
una caminada i curses infantils, tot
plegat per arrodonir una jornada atlètica que va començar amb la cursa
l’any 2012 i que ha anat creixent des
de llavors.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Eren altres temps...
’any 1980 vaig marxar d’Artesa
per anar-me’n a viure a Benicarló
(Castelló), un poble d’uns 15.000 habitants, molt pròsper i ric. Hi havia unes
25 fàbriques grans on hi treballaven
mps de 7.000 persones, la major part
de Benicarló i algunes, dels poblets
de la rodalia. Amb aquest motor, tot
es bellugava, les botigues sempre estaven plenes de clients, la qual cosa
vol dir que els calaixos s’omplien cada
dia, quasi semblava aquelles pel·lícules de l’oest que ens feien veure que
alguns pobles pujaven com l’escuma.
Cap al començament de segle, va
notar-se un canvi: a poc a poc, aque-

L

lla embranzida de prosperitat va a començar a minvar. Per una banda, van
instal·lar una gran quantitat de supermercats on la gent anava a comprar, ja
que allà hi trobaves de tot (en aquesta
comarca que ps un triangle, Vinaròs,
Benicarló i Peníscola, n’hi ha una vintena). I per altra banda, van començar
a tancar les ind~stries on treballava
la gent (tres ind~stries superaven els
1.000 empleats cadascuna), ¿ns ara,
que d’ind~stries en queden ben poques i les que hi ha, procuren eliminar
tanta gent com poden, ja que mantenir
empleats costa molts diners.
Una de les activitats principals, a

part del que he comentat abans de
les ind~stries, era la construcció, que
amb els seus derivats, tambp ajudava
a fer funcionar el país. Avui, està molt
de baixa, ja que no es veu cap grua
enlloc, quan abans hi eren en bona
quantitat. Tal vegada estigui equivocat, però la cosa no marxa com hauria de ser, ja que fa molt poca gràcia
que una de les principals entrades de
diners a les cases sigui la pensió que
cobra cada mes algun membre de la
família. Veient tot aquest panorama,
sembla talment que bona part de la
gent “viuen del miracle”…
Espero i desitjaria que un dia es
pugui tornar a continuar tot el que hi
havia fa uns anys, perquè si no ps així,
no sp pas com acabarem.
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Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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el cap

informa

Els bolets
a majoria d’intoxicacions en
l’àmbit familiar es produeixen
per confusió de bolets tòxics amb
espècies comestibles. Amb l’arribada de les pluges de l’estiu i durant
la tardor, moltes persones surten a
collir bolets als boscos.
Els recol·lectors però, han de
conscienciar-se, a part d’atendre altres recomanacions, de la importància de collir i consumir nomps aquells
bolets que se sàpiguen identi¿car i
que presentin un bon estat de conservació, tal com ha advertit l’Agència de Salut P~blica de Catalunya
(ASPCat). En aquest sentit, el desconeixement i la confusió de bolets
tòxics amb altres espècies comestibles fan que cada any es produeixin
intoxicacions. 'e fet, a Catalunya hi
ha un centenar d’espècies tòxiques,
alguna ¿ns i tot mortal.
'es de l’any 2010 ¿ns a l’any
passat, s’han noti¿cat 30 brots d’in-

L

toxicació per bolets a l’ASPCat, amb
92 persones afectades, 23 d’hospitalitzades i 3 defuncions.
L’ASPCat tambp alerta que, a
causa de la pluja i en funció del grau
de maduració, es poden modi¿car
algunes característiques dels bolets,
com el color, l’ornamentació o l’aspecte de les làmines i el peu, cosa
que pot induir a error a l’hora d’identi¿car-los. Així, si es necessita ajut
per fer-ho, mps que guiar-se a travps de fotogra¿es i làmines, el mps
aconsellable ps consultar un expert
i, en cas de dubte, no collir el bolet.
Els bolets són fongs esporàdics
i, a vegades, imprevisibles. Com
tots els aliments que no obeeixen
les regles certes de les collites han
inspirat certs mites entorn de la seva
troballa, recol·lecció i classi¿cació
que han passat d’avis a ¿lls. Molts
d’aquests mites, però, són falsos i
poden induir a errors greus.

Us oferim un llistat dels bolets
tòxics mps freqüents a Catalunya i
la web on podeu consultar les seves
característiques i les espècies comestibles amb les quals es poden
confondre:
Farinera borda, Cortinaris, Bolet
de greix, Reig bord, Pixacà, *írgola
d’olivera, Fredolic metzinós, Inocibes, Clitocibes, Matagent, Lepiotes,
*alerina marginata, Paxillus involutus i Fals carlet. http://web.gencat.
cat/ca/actualitat/reportatges/temporada-de-bolets/bolets-00001/bolets-toxics. Es recomana es collir els
bolets que creixin als parcs i jardins
de les ciutats, a les vores de camins
i carreteres o a prop de zones industrials, ja que poden acumular metalls
pesants i altres components químics. Per ~ltim, en cas que de símptomes digestius o nerviosos desprps
d’haver-ne menjat, cal anar immediatament a un centre mèdic i portar,
si es pot, restes dels bolets ingerits.
L’e¿càcia del tractament depèn de la
rapidesa amb què s’actua.
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notícies de
NOVETATS D’OCTUBRE
NOVEL·LA ADULTS
Activitats

Història d’Irene. Erri De Luca. Ed. Bromera.
Aquesta ps la primera de les tres històries que ens presenta Erri 'e Luca,
lligades per una de les seves grans
passions: la mar. I ps que la mar esdevp taula de salvació, font de vida i
d’inspiració literària en circumstàncies
tan diferents com les d’Irene, les del
soldat Aldo 'e Luca ±pare de l’escriptor± al ¿nal de la Segona *uerra Mundial i les d’un vell assegut a l’escullera
de Nàpols que regira entre els seus
records.

Mi color favorito es verte. Pilar
Eyre. Ed. Planeta.
Una periodista madura i encara presa
d’una gran passió per la vida, coneix,
durant un estiu a la Costa Brava, a
Spbastien, un corresponsal de guerra
francès de gran atractiu. Entre ells sorgeix un amor inesperat que els porta a
viure tres dies d’intensa relació eròtica
i sentimental.
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 Aproximació a Federico *arcía
Lorca. En el 80è aniversari del
seu afusellament. Vida i obra
teatral i poètica de l’autor mps
universal del segle XX. Presentat per Isabel *atell, professora
de Llengua Castellana, amb recitals a càrrec del *rup de Teatre
d’Artesa i projeccions documentades. 19 de novembre, 20h
 L’hora del Conte. 'imecres, 25
de novembre a les 17.30h
 Exposició Abracadabra Pota de
Cabra. 'el 2 de novembre al 30
de desembre
 Xerrada - col·loqui amb Jaume
Cabrp. Escriptor, autor d’una narrativa de gran rigor conceptual
i literari, un dels mps rellevants
del panorama actual internacional. 2 de novembre, 19h
 Exposició 10 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca. Recull
fotogrà¿c, mostra dels llibres
llegits, ... Fins al 30 de desembre

La máquina de ajedrez. Robert
Löhr. Ed. Circulo de lectores.

Un enginyer enlluerna a la cort austro hongaresa en construir un autòmat capaç de jugar a escacs. Robert Löhr narra la història d’un invent extraordinari
que va acabar convertint-se en una de
les majors estafes de tots els temps.
Basada en fets reals, aquesta novel·la
ps la recreació exquisida d’una societat àvida de nous descobriments.
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la biblioteca
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 1.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

Bajo el magnolio. Marina Mayoral.
Ed. Alfaguara.
Es pot estimar a dues persones al mateix temps? Sobre una història d’amor
sempre hi ha com a mínim dues versions. Bajo el magnolio ens apropa a
aquests racons foscos on s’amaguen
els somnis, els desitjos insatisfets, les
il·lusions i els records, esperant el moment en què una paraula, un gest, una
sensació els facin tornar de nou a la
llum.

El rebost. Dolors Llopart. Ed. Cossetània.

La verema. Estel Baldó. Ed. Barcanova.

Enganxa’t al running. Sílvia Tremoleda. Ed. Columna.

Nelson Mandela. Kadir Nelson. Ed.

CONEIXEMENTS
ADULTS

El casament de la bruixa avorrida. Roser Capdevila i Enric Laurreula. Ed.
Angle.

La vinya i el vi a Catalunya. Jordi
Llavina. Ed. Angle.

Oliveres, olives i oli. Estel Baldó. Ed.
Barcanova.

Els transgènics i la seva patentabilitat; Implicacions en la realització dels drets humans. Júlia
Lladós Vila. Ed. Generalitat de catalunya.

Joventut.

Benvolguda Malala; Cada dia és
el “Dia de Malala”. Rosemary McCarney. Ed. Joventut.

INFANTIL

PEL·LÍCULES
Infiltrados en la universidad. 'irigida per Philip Lord i Chris Miller.

Mi otro yo. 'irigida per Isabel Coixet.
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'P. *oretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 104

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
2500 BALA*UER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA 'E SE*RE

Tel. 676 08 33 28

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

3 I
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per què diem...
Albert Vidal

... perdre la xaveta?
a frase es refereix a alg~ que ha
perdut la serenitat, la paciència
o el sentit com~, fet motivat, quasi
sempre, per una situació excepcional. Tambp s’utilitza per indicar que
la persona en qüestió ha perdut el
senderi, el coneixement o la noció
real de les coses.
La xaveta ps una petita peça en
forma de clau que subjecta una clavilla, a ¿ que aquesta es mantingui
ben ferma en el seu lloc i no faci moviment. Recordem que una clavilla ps
una peça de fusta o de metall en forma de cilindre o de con que es posa

L

TALLERS

VILELLA

en un forat fet en un objecte. Tambp
rep aquest nom la peça aïllant d’un
contacte metàl·lic en una connexió
elèctrica, la peça que serveix per lligar una soga en un vaixell, les manetes que envolten la roda d’un timó
marí perquè aquest pugui girar-se
amb mps facilitat, la petita peça en
la qual són cargolades les cordes
d’alguns instruments musicals i que,
aÀuixant-les o tibant-les, permeten
l’a¿nació, la que priva que surtin del
seu lloc les rodes d’un carruatge o
la que s’utilitza en molts dispositius
mecànics per immobilitzar dues o

mps peces superposades. Així, si es
perd el petit clau (la xaveta) que subjecta la clavilla, aquesta se’n va en
orris i perd la seva e¿càcia, es desencaixa i desequilibra el conjunt de
manera que l’instrument, la màquina, el carruatge o el que sigui deixa
de funcionar normalment.
Així, si alg~ ha perdut la xaveta
ps que s’ha desequilibrat i ha perdut
el món de vista. Tp el mateix sentit, i
en certa manera la mateixa explicació, quan es diu que a alg~ se li han
aÀuixat els cargols o que n’ha perdut
algun. Una frase semblant podria
ser perdre l’oremus, però la seva
explicació ps ben una altra i ens en
farem ressó en un altre moment.

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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in memoriam
Per a tu, Merche
No sp com començar, però
suposo que hauria de fer-ho amb
un bon “gràcies, Merche”
*ràcies per aixecar-te cada
matí i venir a donar-nos classe,
gràcies per avisar-nos, gràcies per
corregir-nos... *ràcies per fer de
nosaltres unes millors persones.
No sp què mps dir-te, Merche. Tothom està trist pel que ha
passat.
No sp si existeix tot això de
l’infern i el paradís; si existeix, ens
veurem allà dalt. I si no, no et preocupis, perquè perduraràs sempre

mps en el nostre record.
En la memòria, resten moltes
coses que ens has deixat; ens les
quedem. I volem que tu te n’emportis de nostres.
El sarcòfag, innocent, es
pensa que nomps se t’emporta a
tu, però, en realitat, s’emporta una
petita part de tots nosaltres.
El sarcòfag, innocent, es pensa que se t’emporta tota, però no
ps cert, perquè, en realitat, el que
ens has ensenyat ens acompanyarà sempre.
| Alumnat de 4t d’ESO

Gràcies, Merche
Llàgrimes i silenci han pres el lloc del brogit del
dia a dia en el nostre centre, aquests darrers dies.
El cap i el cor no s’aturen. I malgrat aquests moments amarats d’absència de sentit i desolació, als
teus companys encara ens queda una mica de força
per dir-te:
*ràcies Merche pel teu sentit del deure i de la
responsabilitat.
*ràcies per la teva dedicació al centre.
*ràcies per la teva sensibilitat i discreció.
*ràcies per la teva serenor.
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*ràcies per ser tan metòdica i detallista.
*ràcies per la teva dolçor en el tracte.
*ràcies per pensar en els altres primer que en tu
mateixa.
Siguis on siguis, no ens oblidis i ajuda’ns a tirar
endavant en el nostre quefer diari.
La teva família de l’Institut et porta en el cor, et
recordarà en el dia a dia i t’estimarà sempre.
'escansa en pau.
| Claustre de professors
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Montserrat Riart i Sala
La família de Montserrat
Riart Sala vol agrair a tothom les
nombroses mostres de condol i
afecte rebudes amb motiu de la
seva pèrdua el passat dia 2 de
setembre.
Tambp volem fer un especial

agraïment a tot el personal i residents de la Residència Verge del
Castell de Cubells per les seves
atencions i per l’afecte que hem
rebut d’ells en tot moment.
Setembre de 2015
| Família Pellicer-Vidal

Josep Castells i Aran
Va morir cristianament a
Baldomar el 14 d’agost de 2015.
La família agraeix el suport als
amics, veïns i parents, així com
al CAP d’Artesa per les atencions
rebudes.
Els qui l’estimem, esposa,

Adela Camats; ¿lls, Ramona,
Antonio, Josep i Cristina; npts i
besnpts, aixi com la família tota,
us agrairem una oració pel seu
etern descans.
Baldomar, agost de 2015
| La família
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fa 25 anys
Octubre de
1990
quest mes em resulta difícil
destacar alguna característica
de la revista. És complicat escollir
entre articles que parlen d’una actualitat prou interessant i altres de
temps passats que ens recorden
la nostra història local. Al ¿nal, per
diversos motius personals que ara
resultarien llargs d’explicar, em decanto per ressaltar la defunció d’un
redactor de La Palanca, Jes~s Santacreu.
PORTA'A. Un parell de fotos de
Joan Serra ens mostren el potencial
dels equips de bàsquet del CEN*
d’aquella època en l’acte de presentació de la temporada.
E'ITORIAL. A partir del títol, Tornar al col·legi, que deixa constància
del caràcter cíclic dels cursos escolars, la secció ens presenta algunes
reÀexions sobre la implicació de
tothom en el fet d’educar i sobre la
capacitat de gaudir mentre s’aprèn.
EN MEMÒRIA. La mort, als 44
anys, de Jes~s Santacreu i Amigó,
un dels fundadors de la revista i
membre del consell de redacció, ps
motiu d’un sentit article que signa La
Palanca. S’hi destaca el seu caràcter actiu i el seu compromís amb el
món del cooperativisme (a travps
de la Cooperativa d’Artesa), amb el
món agrari i amb la societat en general.
CULTURA. Continuant amb la publicació dels textos guanyadors de la
primera edició del Premi de Narrativa Breu, podem llegir el primer premi
de la tercera categoria (è, 7è i 8è
d’E*B): El bolet que volia caminar,

A
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de Marc Vilanova i Serradell.
RECOR'ANT L’AHIR. Sícoris
ens evoca els temps d’esplendor
de l’economia artesenca en l’article
2a Trobada de vells treballadors de
Filatures del Segre. El dia de Sant
Joan es van reunir mps de 200 persones en la trobada, però la major
part del text es refereix als anys en
què funcionava aquesta ind~stria
tèxtil, sense estalviar crítiques als
dirigents artesencs posteriors al seu
tancament per la “deixadesa i incapacitat (...) en la tasca de regir els

destins municipals”.
ENTREVISTA. La redacció signa l’article Joan Cassola, membre
fundador de l’orquestra La Girasol. Aquell estiu, els components
del grup es van hostatjar a l’Hostal
Muntanya durant un mes, ateses les
nombroses actuacions que tenien a
les comarques de Lleida. A mps, van
col·laborar amb el Club Esportiu Artesa en un concert per la Festa Major i amb la composició d’un himne
per al club.
FESTA MAJOR 1990. Encara que
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Ramon Giribet i Boneta
sembli estrany, la revista ens ofereix
el programa de la Festa Major quan
ja s’havia celebrat entre el 27 i el 30
de setembre. Les orquestres van ser
La *irasol, Costa Brava, Los Clan i
Santanp. Alguns actes que destaco
són: animació infantil amb Xip-Xap,
IV Orgia de Foc, espectacle amb
La Maña, 1a Cursa Popular Pujada
al Castellot amb Bici, teatre amb el
grup Roda de Teatre i partit de futbol
Artesa-Valls (categoria preferent).
Les llotges costaven 9.000 ptes. (54
euros) i l’entrada numerada de l’espectacle 1.500 ptes. (9 euros).
MONE'ES 'E LA *UERRA CIVIL. Novament ps la redacció qui
signa un article. En aquesta ocasió
amb el titol Un col·leccionista excepcional, en què es parla de Josep
Solp, que havia recollit una de les
col·leccions mps importants del paper moneda que molts ajuntaments
de Catalunya van emetre durant la
*uerra Civil a partir d’un decret de
la *eneralitat presidida per Companys.
A mps de la seua foto, acompanyen l’article diverses reproduccions
de paper moneda d’Artesa de Segre
(1 pta., 50 cts. i 25 cts.).
ELS NOMS 'ELS MUNICIPIS
'E CATALUN<A. Un article sense
signar que sembla tret d’algun llibre
de geogra¿a catalana explica els
canvis de denominació d’alguns municipis de les comarques lleidatanes
i, sobretot, de les gironines; però no
n’especi¿ca l’època. He observat,
però, que avui dia alguns d’aquests
municipis es tornen a dir com abans
dels canvis exposats. En ¿, tot plegat resulta molt conf~s.
'E L’ÀLBUM 'E LA VELLA ARTESA. La revista reprodueix un altre text d’aquest àlbum. En aquesta
ocasió consta de dues parts. La pri-

mera ps el poema Els arbres, d’Eusebi Pastoret, que serveix d’argument per a la segona part, en què
“un grup de jubilats” recriminen les
bretolades que alguns joves fan a la
plaça de les Escoles Velles.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Les dues pàgines que ocupa
la secció es poden dividir en tres
parts. En la primera, els acords dels
plens d’agost i de setembre. Hi destaquen, pel seu pressupost (sempre en pessetes), diferents obres
adjudicades o previstes: Renovació
de l’enllumenat p~blic (17 milions),
Urbanització de diferents carrers
(25 milions), Planta soterrània de la
Miniresidència (15 milions), Abastament d’aigua (80 milions) i Miniresidència (74 milions). La segona part
ve signada per l’alcalde Cardona i
es tracta d’una proposta que ha de
consensuar amb la resta de grups
municipals sobre les actuacions per
al desenvolupament industrial d’Artesa de Segre.
En la tercera hi trobem dos anuncis: en un s’informa sobre la Renda
Mínima d’Inserció (PIRMI) i l’altre ps

del pagament dels preus p~blics municipals no domiciliats.
OPINIÓ. La secció ens ofereix
un parell d’articles de l’Àmbit Maria
Corral. El primer, signat per *uillem
Brossa, porta per títol Erasmus i parteix de la idea que nomps s’estima
allò que es coneix per aplaudir la iniciativa que els joves puguin estudiar
en diferents llocs d’Europa, una forma de contribuir a la unitat europea.
L’altre text, La nova llei del Talió,
ps de Josep L. Socias i planteja una
idea original: “Per què no apliquem
la llei del Talió en positiu?” És a dir,
que una acció bona provoqui la inèrcia d’una altra acció bona, enlloc
que una acció dolenta hagi de rebre
la mateixa resposta negativa.
IMAT*ES '’AHIR. En contraportada, la secció ens presenta la foto
d’un equip de futbol artesenc de la
temporada 1943-1944, en plena
postguerra, quan aquest esport era
una de les poques distraccions que
hi havia. Reproduïm la imatge pel
seu interès històric, però cal tenir
una certa edat per reconèixer els
protagonistes.
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reÀe[ionem

Mercè Nogués

Quan? Ara?
ns convencem a nosaltres mateixos que la vida serà millor
desprps ....
'esprps d’acabar la carrera, desprps d’aconseguir una bona feina,
desprps de casar-nos, desprps de
tenir un ¿ll, i llavors, desprps de tenir-ne un altre...
'esprps ens sentim frustrats
perquè els nostres ¿lls no són prou
grans i pensem que serem mps feliços quan creixin i deixin de ser
infants, desprps ens desesperem
perquè són adolescents, difícils de
tractar. Pensem: serem mps feliços
quan surtin d’aquesta etapa.
'esprps decidim que la nostra
vida serà completa quan al nostre
espòs o esposa li vagi millor, quan
tinguem un cotxe millor, quan puguem anar a fer aquelles somiades
vacances, quan aconseguim l’ascens, quan ens jubilem...
La veritat ps que ... No hi ha mi-

E

*

llor moment per a ser feliç que ara
mateix.
Si no ps ara, quan? La vida sempre estarà plena de “desprps”, de
reptes. És millor admetre-ho i decidir
ser feliços ara de totes maneres ...
No hi ha un desprps, ni un camí
per a la felicitat. La felicitat ps el camí i ps ara .... Atresora cada moment
que vius i atresora’l mps perquè l’has
compartit amb alg~ especial; tan especial que el portes en el teu cor. I
recorda que el temps no espera per
a ning~.
Així que deixa d’esperar ¿ns que
acabis la universitat, ¿ns que t’enamoris, ¿ns que trobis feina, ¿ns que
et casis, ¿ns que tinguis ¿lls, ¿ns que
se’n vagin de casa, ¿ns que et divorciïs, ¿ns que perdis aquests deu
quilos, ¿ns divendres a la nit o ¿ns
diumenge al matí; ¿ns a la primavera, l’estiu, la tardor o l’hivern, o ¿ns
que et moris, per decidir que no hi ha

REFLEXIONEM
Vius la vida intensament, minut a
minut?
Ets conscient que cada instant
no el podràs viure mai mps, que el
temps passat no torna?
Ets conscient de com penses i
actues?
Vols viure feliç?
Saps que nomps tu pots decidir i
actuar com tu vols viure?
*audeix de la vida

Dates a recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es
tornarà a renovar el 'NI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Per a mps informació, podeu
adreçar-vos a l’o¿cina de tramitació del 'NI a
Lleida, C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74.
'illuns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h.
Tambp podeu demanar cita prèvia trucant al
902 24 73 4 o a www.citapreviadnie.es.
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millor moment que justament aquest
per a ser feliç.
La felicitat ps un trajecte, no un
destí.
Treballa com si no necessitessis diners, estima com si mai t’haguessin ferit, i balla com si ning~ t’
estigups veient. Explica-ho a alg~ o
a ning~, com vulguis. Si vols, guarda-ho en el teu cor, però el mps important ... Posa-ho en pràctica

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: dilluns 23 de novembre.
- Artesa de Segre: dilluns 23 de novembre.
Nomps casos molt justi¿cats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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informació
municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

Mesos d’agost i setembre
Ple ordinari (3 d’agost) i e[traordinari (1 de setembre) Absències:
1 de setembre: Alba Boher i Mingo
Sabanps (ERC).
S’aprova, per unanimitat, el canvi de destinació de la subvenció per
l’actuació de Pavimentació del Nucli
Antic, 2a fase: carrer Bisbe Bernaus,
per destinar-la a Equipament de
l’Emissora Municipal de Ràdio.
S’aprova inicialment i per unanimitat, el projecte d’Equipament de
l’Emissora Municipal de Ràdio amb
un pressupost d’execució per contracte de 48.180,99 euros.
S’acorda, per unanimitat, adjudicar a Els Esmolets, SCCP, el contracte per a la gestió del servei p~blic de la Llar d’Infants Municipal El
Bressol, per l’import de 115.000 euros. S’acorda, per unanimitat, l’aprovació provisional de la modi¿cació
de l’ordenança ¿scal n~m. 23 Reguladora de la taxa per la prestació del
servei de la llar d’infants municipal El
Bressol. La quantia de la taxa es determinarà amb les tarifes següents:
'rets de matrícula per alumne: 48
euros, quota mensual per alumne:
85 euros, quota mensual per alumne
de família nombrosa: 78 euros, quo-

ta mensual per alumne de família
monoparental: 78 euros.
S’acorda, per unanimitat, aprovar la certi¿cació d’obra n~mero
5, per un import total de 53.91,03
euros, de l’Equipament sociocultural d’Alentorn, fet per l’empresa M.
i J. *ruas, SA. Pendent d’executar
34.479,35 euros.
S’aprova, per unanimitat, donar
suport al Correllengua 2015 com a
instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització
en l’~s social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor
de la seva unitat.
S’acorda, per unanimitat, donar
per vàlid el sorteig electrònic i nomenar els integrants de les Meses Electorals de les eleccions al Parlament
de Catalunya del 27 de setembre.
Aprovacions
Relació de factures majors de
120,20 euros pendents d’aprovació
de l’exercici 2015, per la quantitat de
8.77,29 euros.
Llicències d’obra:
- Obrir una rasa d’uns 19 metres
de llarg, 0,4 d’ample i 1 de profunditat, a la carretera de Tremp, 23.
- Obrir una rasa d’uns 22 metres

de llarg per 0,4 d’ample i 1 de profunditat, al carrer Anselm Clavp, 4-,
a travps dels carrers Enric *ranados
i Sant Antoni Maria Claret, d’Artesa.
- Obrir una rasa d’uns 22 metres
de llarg per 0,4 d’ample i 1 de profunditat, al carrer Verge del Pla, 4.
- Obrir una rasa d’uns 12 metres
de llarg per 0,4 d’ample i 1 de profunditat, a la carretera de Tremp, 59.
- Reconstrucció de les parets de
tolva d’un cobert per parets de pedra, a la parcel·la 199, polígon 14,
de Vall-llebrerola.
Atorgar una targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular
conductor amb una validesa de 10
anys.
Informes d’alcaldia
S’acorda concedir una subvenció
de 250 euros a l’ABS d’Artesa de
Segre per l’organització de la cinquena edició de la sortida popular
Enganxa’t a la Fira.
S’acorda concedir una subvenció de 500 euros i quatre trofeus al
CEN* Artesa de Segre per la competició de bàsquet 3x3 de la Fira de
Sant Bartomeu.
S’acorda concedir una subvenció
de dos trofeus i de 250 euros al Club
de tir Antona pel campionat de tir al
plat de la Festa Major.

· Manualitats, tallers, casals...
· 'eures.
· Recollim els nens/es a l’Escola.
· Acompanyaments a d’altres activitats extraescolars.
· Festes d’Aniversari.
Per a més informació:
Ctra. de Tremp, 16 o Tel. 660621742
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EXCAVACIONS I MOVIMENTS 'E 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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palanc-oci
Jeroglí¿c

'avid Fustp

Un llibre diferent

J. *alceran
L’atles (L, a, t, L, e, s).

Solució al jeroglí¿c

Enguany, el “*ordo de Navidad“ se sorteja el 20 de
desembre
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imatges d’ahir
1955

Bartomeu Jové i Serra

La foto es va exposar
durant la Festa Major
d’enguany. Avui dia,
60 anys després, hem
aconseguit identi¿car
gairebé tothom.
| foto: família Bold~

Gent d’Artesa
a foto ps molt interessant, per la
seva nitidesa i per la quantitat de
gent artesenca que hi surt. Va ser la
Festa de Sant 'omènec de 1955, suposem que era l’antiga Festa Major
d’Artesa i la patrona de les *ermanes
'ominiques. Aquest any, els tres dies
de la Festa Major, aquesta foto ha estat l’estrella d’una exposició de fotos
antigues dels anys 40 i 50 cedida per
la família Bold~ i tambp d’una revista
que va editar el Club de Lectures Artesenc amb motiu de l’exposició.
En aquell, temps el poder de convocatòria de Mossèn Lluís i de les *ermanes 'ominiques era molt gran i van
aconseguir reunir en un sol acte, familiars i exalumnes del col·legi de les
Monges, a mps d’altra gent d’Artesa.
Quan es feia un acte cultural-religiós,
una festa important, una celebració,
una processó, procurava sempre acudir-hi molta gent. En Francesc Tomàs
Bold~ intentava sempre anar-hi amb
la seva màquina de fotos, per la qual
cosa va reunir una autèntica col·lecció

L
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grà¿ca de l’ambient i la vida al poble en
aquella època, i va contribuir a fer una
història d’Artesa. A la família Bold~ els
agradava molt la fotogra¿a, i van anar
a Barcelona per obrir-hi una botiga de
retratistes. La gràcia d’aquesta foto
ps que avui, 0 anys desprps, encara
hem aconseguit identi¿car gairebp tota
aquella gent. Al mateix temps que ens
explica un ambient i el personal d’una
època, com la major part de les fotos
velles.
Començant per la ¿lera de dalt,
d’esquerra a dreta: neboda de Mn
Lluís, Conxita Marsà de cal Cluet, Nati
Castellana, Montserrat, la gran de cal
Brescó (Perotxes), Carme Mianes,
brodadora, Maria Vilà de cal Calsilla,
viu a la Residència, Lluïsa Cirera, del
Joan Vaqup, casada a cal Maig i Carme Càceres.
Segona ¿lera: Tresa Sellart, de cal
Flaquet, Montserrat *uàrdia, mare de
la Isabel Santamaria de cal Ribes, Anna Aldavó, mare de la Roser Mianes,
Paquita Mianes, mare de Vicenç Roca,
Leonor Solà, de cal *ust, desconeguda, l’àvia de cal Sastrico, Antonieta de
cal Mariano Sellp, Roser Pubill, mare

de la Roser Mata, que viu a Andorra,
Leonor i Remei Solà de cal *ust, que
eren germanes, Rosa Samarà de cal
Martinet, Pilar de cal Camaret.
Tercera ¿lera: Àlvia Amigó de ca
l’Espinal, germana de Mn Lluís, Montserrat Maluquer Anzizu, senyora de
la *ranja, Mn Lluís el rector d’Artesa,
dues *ermanes 'ominiques. Matrimoni Josep Bold~-Condomines, Mercè Tomis i la senyora *ibert de ca la
Magina, mare del banquer *ibert del
Banc Central.
Quarta ¿lera, a baix de tot, eren les
mps joves del grup: Pepita <pgola, de
cal Cristòfol, Maria Rosa Aldavó Pineda, de la farmàcia, Bepeta Farràs,
Montserrat Solanes, de cal Sisquet,
Maria Rosa Brescó, germana de la
Montserrat de cal Peroches, Elena
Balcells, de la Farinera, Nuri Badia,
Joana Roca, del sastre i la darrera,
Roseta Jovell, de cal *esaire. Segurament ps la foto mps multitudinària de
gent d’Artesa que hem publicat mai.
Hem cregut oport~ editar-la, com a
record i agraïment a la familia Bold~.
Tambp volem agrair la col·laboració de
Jaume Farrando i 'olors Sala.
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la foto

Desenes d’artesencs es van concentrar davant de l’Ajuntament el dia 13 d’octubre en el marc de la convocatòria feta a
nivell de tot Catalunya per donar suport als polítics catalans imputats per la celebració del 9N | Foto: Jordi Farrp

