
abril 2016     Núm. 398    Preu 2,80 PUbliCaCiÓ D’arTESa DE SEGrE i COMarCa

Pasqua

Fira Pagesa

El ‘land art’, 
art en plena 

natura, arriba 
amb força a 

Foradada



2 I  I PUbliCaCiÓ D’arTESa DE SEGrE i COMarCa I abril 2016 I Núm. 398



sumari
04 agenda. 

Temps

05 Editorial
Pasqua canviant

06  Noticiari
Nova seu de Ràdio Artesa 
de Segre al Cubtural
Panda Raid, d’Artesa al 
Marroc
‘Circant’, Circ contemporani
Divulgació i cultura a la 
biblioteca
Notícies breus: caminades al 
CAP, taller de cuina saluda-
ble i caminada a favor dels 
refugiats

13 baldomar
Exercici 2016 i altres          
informacions

14 Municipis
Art natura a Foradada
Cubells vol obrir una llar 
d’infants
Festa de Santes Creus

18 la Noguera 

19 Escola Els Planells
És que no parem!

21 Entitats
Escala en hi-fi de l’AMPA
Terres del Marquesat
Associació de Comerç

24 Tema del mes
Setmana Santa

27 institut Els Planells
The Re-bbish

28  Per què diem...? 
... anar a Can Pistraus?
Presentació del llibre basat 
en aquesta secció

31 in memoriam
Ramona Dalmau i Tàpies

32  Esports 
Vertical de les Ànimes i cur-
sa del Meló

Els alevins de l’EFA jugaran 
el Gamper
Memorial Francesc Bròvia
Resultats del CE Artesa

35 El CaP informa
La teva opinió ens importa

37 	 Reflexionem	
Les perles

38  biblioteca

Novetats i activitats

40 Fa 25 anys
Abril de 1991

42  informació municipal 
Mes de març

45 Humor
Josep Galceran

46 imatges d’ahir
Les Caramelles (1956)

Fotos portada 
| Jordi Farré,   
Marta Mases,  
Benjamí Llobet

  I 3



Fins al 27 de maig
Cada divendres a les 22 h, al Cen-
tre d’Entitats, Curset de sardanes. 
Organitza: Amics de la Sardana

24 d’abril
- A Sant Marc de Batlliu, Aplec de 
Sant Marc
- A les 9 h, a Anya, 5a Caminada 
popular Memorial Francesc Bròvia 
i Capell. 5 o 13 km. Al Local Social, 
Exposició en record del Francesc. 
Organitza: Família Bròvia-Capell 
(pàg. 34)
- A les 18 h, a la Pl. Major, Desfilada 
de l’Associació de Comerç (pàg. 23)

25 d’abril
A Cubells, Romeria de Sant Marc fins 
al Santuari de Salgar

1 de maig
- Aplec de Refet i Aplec de Comiols
- Cursa del Meló d’Artesa: 8:30 h 
(caminada) 9:30 h (cursa). Informa-
ció: http://cursadelmelo.blogspot.com.
es (pàg. 33)

7 i 27 de maig
A Rubió de Sòls, Enogastronomia 
sota les estrelles: visita a vinyes i 
celler, sopar i observació del cel (60 

euros). Reserves: 690872356
7 de maig

Aplec Sant Mamet
7 i 8 de maig

A Vilanova de Meià, Festa de Santes 
Creus (pàg. 17)

15 de maig
- A Santa Maria de Meià, Aplec de 
l’ermita de Sant Sebastià
- A Tòrrec, Aplec del Roser (Festa de 
Sant Isidre)
- A Alòs de Balaguer, IV Trobada de 
Motos Clàssiques. Informació: moto-
classicadelanoguera@hotmail.com

20 al 29 de maig
A Rubió de Sòls, visites a les vinyes, 
tast i obsequi ampolla de vi (10 euros). 

21 i 22 de maig
Visites guiades a l’Espai Transmissor 
i a la Vinya l’Hereu (5 euros)

21 de maig:
A les 22 h, a l’Espai Transmissor, Nit 
dels museus (gratuït): portes obertes

Finals de maig:
A Foradada, Setmana Cultural i festa 
de Sant Urbà (25 de maig)

agenda FONTS: registre Civil 
d’artesa de Segre, 
Arxiprestat	d’Artesa	de	
Segre i ajuntaments 
de Foradada i de 
Vilanova de Meià.

temps

Agenda Actes
que sabem que es faranciutadana

març
alòS DE balaGUEr
DEFUNCiÓ
Dia 26: M. Amable López de Arriba (88 

anys), natural de Busmayor 
(León)

arTESa DE SEGrE
NaiXEMENTS
Dia 9: Roc Santesmases i Casano-

vas, fill de Pere i d’Alexandra
Dia 29: Alis Atasanova i Paskaleva, filla 

d’Atanas i d’Adelina
DEFUNCiÓ
Dia 2:   Ramona Dalmau i Tàpies (94 

anys), natural de Miralcamp

VilaNOVa DE MEiÀ
DEFUNCiONS
Dia 14: Antoni Feliu i Santoll (90 anys), 

natural d’Argentera
Dia 19: Montserrat Rocaspana i Barbo-

sa (94 anys), natural de Sta. M. 
de Meià

MUNiCiPi D’arTESa DE SEGrE

a) Plaça DE l’ajUNTaMENT
Temperatura mitjana: 9,3°

Temperatura màxima: 25° (dia 30)

Temperatura mínima: -3° (dia 13) 

Dies amb precipitacions: 7

Precip. màxima: 18 mm (dia 20)

Total precipitacions: 34 mm

b) ObSErVaTOri balDOMar
Temperatura mitjana: 7,3°
Temp. màxima: 22,7° (dia 30)
Temp. mínima: -4,9º (dia 13)
Dies amb precipitacions: 9
Precip. màxima: 10,6 mm (dia 19)
Total precipitacions: 29,6 mm

MUNiCiPi DE VilaNOVa
Temperatura mitjana: 7,7°

Temp. màxima: 24,8° (dia 30)
Temp. mínima: -3,3º (dia 1)
Dies amb precipitacions: 8
Precip. màxima: 13,1 mm (dia 19)
Total precipitacions: 32,3 mm

MUNiCiPi DE FOraDaDa
Dies amb precipitacions: 6
Precip. màxima: 23 mm (dia 19)
Total precipitacions: 43 mm

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

març
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editorial
La Pasqua és una festivitat religiosa 
que al llarg dels anys ha anat perdent 
pes en el seu vessant més espiritual. 
No sol a Artesa, sinó que també a la 
majoria de poblacions catalanes.
Les misses i les processons cada dia 
perden adeptes, una excepció seria el 
Diumenge de Rams quan nombrosos 
infants van a beneir la palma i es con-
figura una estela colorida davant l’es-
glésia. Els motius de la davallada de 
practicants catòlics són diversos i no hi 
entrarem perquè requeriria una anàlisi 
molt profunda i perquè tampoc volem 
“topar” amb l’Església. El cert és que a 
les “Espanyes”, la Pasqua es viu d’una 
altra forma, a la majoria de poblacions 
i ciutats castellanes i andaluses es 
fan processons multitudinàries, en les 
quals hi participen petits i grans, beats 
i gent de poca fe. Quan es presencien 
en directe, a un se li fiquen els pèls de 
punta davant la seva magnitud. Potser 
es tracta d’una cosa que va més enllà 
de la fe i esdevé un fenomen cultural. 
Fins i tot amb això, els catalans i els 
castellans som tan diferents...
En relació a la resta d’activitats 
laiques, la Pasqua també ha sofert 
canvis profunds els darrers anys. 
Molta gent aprofita el cap de setmana 
llarg per viatjar o anar a esquiar i s’ha 
perdut aquell ambient en què Artesa 
“bullia” i les cases dels pobles aixe-

caven les persianes amb el retorn per 
uns dies de les famílies emigrades a 
les grans ciutats. A Artesa, malgrat 
no hi ha l’esplendor de mitjan i finals 
del segle passat, hi ha tradicions que 
conserven vigència com serien les 
Caramelles. I actes nous que tenen el 
seu punt d’èxit com la Fira pagesa. Els 
balls i concerts per jovent, però, han 
decaigut molt, i no pas perquè l’Ajunta-
ment i les entitats organitzadores no hi 
fiquin ganes i recursos.
Lluny queden aquells temps en què 
els balls de tarda eren tan concorre-
guts com els de la Festa Major o els 
concerts per jovent comptaven al seu 
cartell amb els grups de moda del pop-
rock català i aplegaven centenars de 
joves, molts dels quals acampaven a 
Salgar. Sembla que les noves ten-
dències porten al jovent a indrets de 
platja on hi ha més marxa, com seria 
el Saloufest. Punt i a part mereixen 
aplecs com el de Salgar, tocat de 
mort si no s’hi posa mà. Des de temps 
immemorials, el Dilluns de Pasqua Sal-
gar aplegava centenars de persones 
d’arreu de la comarca, on la missa, el 
catxo i el retrobament de vells amics, 
culminava amb un dinar campestre. La 
gent segueix sortint al camp a menjar 
la Mona, però pels motius que sigui, 
Salgar ha perdut un protagonisme que 
valdria la pena recuperar.

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:	divendres	13	de	maig

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

Pasqua canviant 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

  

  

PrEMi TaSiS-TOrrENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PrEMi al FOMENT DE la 
CUlTUra. 
Noguerenc de l’any 1998.

PrEMi PiCa D’ESTaTS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.
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noticiari

Ràdio Artesa de Segre ha aban-
donat els estudis del carrer es-

coles per instal·lar-se definitivament 
al Cubtural. El trasllat s’ha fet espe-
rar perquè tot i que l’espai per a la rà-
dio estava reservat des de bon prin-
cipi, no estava equipat. S’hi havia fet 
l’aïllament i la instal·lació elèctrica, 

però el pressupost inicial de 120.000 
euros feia inviable acabar-la. Final-
ment la xifra s’ha reduït a 35.000, als 
quals se n’hi han d’afegir 11.911 per 
millorar l’aïllament, ja que es va des-
cobrir que era insuficient i arribava 
el soroll de la sala gran del teatre. 
Aquesta xifra inclou tot l’equipament 

específic d’una ràdio, des de micrò-
fons i taules de so fins a ordinadors i 
cablejat per a l’emissió.

Ràdio Artesa de Segre funciona 
en règim de voluntariat i l’objectiu 
de l’Ajuntament amb aquest nou es-
pai és fomentar les col·laboracions 
d’entitats i col·lectius diversos.

Ràdio Artesa de Segre ja emet des de la 
nova seu de l’emissora, al Cubtural

Les instal·lacions, al Cubtural, ja estan completament equipades | fotos: Dolors Bella
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E ls artesencs Dídac Cardenyes i 
Laia Gambandé van participar al 

març a 8è Panda Raid del Marroc, 
un esdeveniment solidari de sis eta-
pes que ells mateixos ens expliquen.

“La primera etapa començava 
agafant el ferri a les 6 del matí a Al-
gesires per desembarcar a Tànger. 
Allà hi havia la reunió prèvia infor-
mativa, on s’explicava el funciona-
ment de la prova. La primera jornada 
eren  molts quilòmetres en carretera 
i després, terrenys on hauríem de 
superar dificultoses pistes. De fet, 
vam acabar obrint pista, i tot i les di-
ficultats que suposa, vàrem obtenir 
un molt bon resultat, entre els deu 
primers. Acabava al peu de les pis-
tes d’esquí d’Ifran.

La segona jornada es desperta-
va amb el campament blanc per la 
glaçada nocturna, en què les tem-
peratures havien baixat a 7 graus 
negatius. Una altra de les aventures 
que ofereix la Panda Raid!

Aquell dia sortíem cap al Gran 
Atlas, que en aquesta època es-
tà completament nevat. Per pistes 
nevades arribàvem a Mídelt, on el 
canvi de clima ja era notable. Allà 
prenguérem carretera cap a Arfoud, 
que era el final d’etapa, passant per 
una de les pistes mítiques de l’èpo-

ca del Dakar anomenada La Placa 
Citroën en honor a un pilot que hi va 
tenir un fatal accident. Una sorpresa 
més va ser trobar-nos les tribus nò-
mades més desafavorides del Ma-
rroc, a les quals ajudàrem amb roba, 
sabates, material d’higiene, medici-
nes... Qualsevol cosa que t’enduus 
pensant que és imprescindible i, en 
veure’ls, t’adones que és més útil 
allà. L’etapa acabava a Arfoud, amb 
clima agradable i en zona desèrtica, 
on vam trobar amics d’altres aventu-
res a la zona. Pel que fa al resultat, 
la velocitat mitjana de l’etapa va ser 
bona, a pesar de les dificultats per 
un riu d’arena i algun error de nave-
gació. Vam ser dels 45 primers. 

Després de descansar bé en un  
hotel començava la tercera etapa, 
la jornada d’intercanvi i acció soli-
dària. Volem donar gràcies a la fa-
mília Calvet Baella pel material que 
ens va fer arribar. L’intercanvi va ser 
molt emotiu, els nens feia dies que 
ens esperaven i havien assignat un 
nen a cada vehicle perquè el repar-
timent fos equitatiu. Després s’obria 
una etapa curta que ens duia al peu 
de la duna de Merzouga, catedral de 
l’off-road a nivell mundial. Un error 
de navegació gravíssim per unes 
traces mal marcades ens va fer sal-

tar l’últim control i ens va costar una 
penalització que feia perdre totes les 
esperances del “top 10”.

La quarta etapa era al llac sec 
Lac-merier, entre increïbles pistes 
d’arena fins a les fabuloses parets 
de la Presó Portuguesa (a la foto), 
escenari de la pel·lícula The mumy. 
Arribavem a Zagora, conegut pel ta-
ller de “Mohamed el Gordito”, salva-
dor de molts “dacarians”. Vam que-
dar dels 50 primers.

La cinquena etapa va ser molt 
dura per tothom i, en canvi, la més 
profitosa per nosaltres. El terreny 
era dur i més pedregós, es va notar 
la preparació del nostre Panda i vam 
obtenir la primera posició en 4x4 a 
l’orientació. Es notava l’experièn-
cia de la Laia al copilotatge! Final a 
Ouarzzazzate, direcció Marràqueix.

La sisena i última etapa enfilava 
una carretera a fins una zona que 
semblava Mèxic i passava per uns 
estudis de gravació de Westerns. 
Amb bona mitjana de velocitat vam 
continuar fins a Marràqueix, on aca-
bava l’aventura. Allà ens esperava 
la família, una mica de turisme, en-
trega de premis,... I més quilòmetres 
fins a casa! 

Volem donar gràcies a l’Ajunta-
ment d’Artesa, Bosch Maquinària 
Agrícola, Tallers l’Era i a tots els 
col·laboradors i coneguts que ens 
heu seguit i donat suport”.

Panda Raid, d’Artesa al Marroc

A l’esquerra, el Dídac i la Laia a les parets conegu-
des com ‘La Presó Portuguesa’. A dalt, el Panda que 
els va acompanyar en l’aventura | fotos: D. Cardenyes
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noticiari

Sònia Ribera i Coma va rebre un premi de poesia el 
17 de març amb el poema Retrat, que va guanyar en 

la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb disca-
pacitat visual greu en la 18a edició dels Premis Literaris 
Roc Boronat que concedeix l’ONCE de Catalunya.

La Sònia és d’Alentorn i estudia el tercer any de pe-
riodisme. Puntualment, ha col·laborat amb La Palanca.

En la mateixa categoria, Josep M. Sarabia va obtenir 
el premi de prosa amb Tarda de pluja, mentre que en la 
categoria oberta de narrativa breu, el premi principal del 
concurs va ser per a Lolita Bosch amb La ràbia. El Con-
curs Literari Roc Boronat es fa en memòria de l’escriptor 
i polític republicà que va ser promotor del Sindicat de 
Cecs de Catalunya en temps de la República. 

Sònia Ribera, d’Alentorn, guanya un premi literari ONCE

El guardó es va entregar el 17 de març | Josep Maria Ribera

La companyia de circ Cuncurulla 
ha estat l’encarregada de portar 

el primer espectacle de circ contem-
porani al nostre municipi, Circant. 
No és casualitat que en formi part 
l’artesenca Maria Camats, tot i que, 
com ella mateixa indica, també cal 
tenir en compte l’aposta que ha fet 
l’ajuntament. “Han decidit programar 
una proposta de circ contemporani 
quan sabem que, sovint, no és la 
primera opció de molts municipis”, 
assegura. “Estem molt agraïts que 
hagin donat una oportunitat a aquest 

tipus d’espectacle”, afegeix. De fet, 
l’oportunitat va ser tant per Cuncu-
rulla i el seu Circant com per la ma-
teixa ciutadania d’Artesa, a qui se li 
ha posat a l’abast una obra que, de 
no haver estat així, és possible que 
no hagués descobert.

L’espectacle va ser el 3 d’abril 
al Cubtural i va rebre una valora-
ció molt positiva per part del públic 
que, tot i no amagar la sorpresa per 
l’originalitat de la proposta, va gau-
dir d’una representació trencadora, 
amena i, com molt bé deien en la se-

va promoció, per a tots els públics. 
Val a dir que precisament el 3 d’abril 
era el Dia Mundial del Circ i que la 
representació de Circant a Artesa 
sortia a l’agenda d’aquest esdeve-
niment, per la qual cosa el nom del 
municipi es va poder llegir arreu. 

Pels qui us ho vau perdre i us ha 
despertat la curiositat, sabeu que 
Cuncurulla actua el 10 de juliol a 
Tàrrega. Abans, faran nombroses 
actuacions a altres indrets de Cata-
lunya i fins i tot a Sevilla. Ho trobareu 
a https://cuncurulla.wordpress.com.

Artesa s’obre al circ contemporani de ‘Circant’

Diferents moments de l’espectacle ‘Circant’ | Dolors Bella
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noticiari

E l resum d’activitats d’aquest mes 
és una mostra evident que la 

cultura va més enllà dels llibres. Co-
mencem per l’exposició El món de 
les papallones, del 18 de març al 8 
d’abril. La va presentar el creador, el 
naturalista Joan Condal, com a mos-
tra d’un treball de més de 30 anys. 
Els assistents van gaudir amb les 
explicacions de Condal, i l’impacte 
que ha tingut l’exposició ho corro-
bora. Recull més de 2.500 insectes 
i ha despertat molta curiositat, i s’ha 
completat amb visites escolars. Se 
centra en les papallones de Cata-
lunya, les posa en context dins els 
insectes, en mostra el cicle biològic, 
classificació i cria, així com les di-
ferències entre nocturnes i diürnes o 

femelles i mascles i el perquè del co-
lor de les ales. Una mostra addicio-
nal de papallones, aràcnids i altres 
insectes de tot el món completaven 
el treball.

Una altra proposta original és La 
casa en miniatura, construïda per 
Riet Caljouw, que ella mateixa va 
presentar el 30 de març. És una ca-
sa a escala 1:12 de 4 plantes i 10 
habitacions, moblada i sense que hi 
falti cap detall. La Riet va explicar 
com l’ha construït, els materials que 
ha utilitzat i les eines, entre els quals 
hi ha agulles de mitja, fils, lupes... 

Finalment, també hem assistit a 
la presentació del llibre Grises Alba-
des i, com cada mes, ha tingut lloc 
l’hora del conte.

Divulgació i cultura a la Biblioteca

Recull gràfic de les diferents propos-
tes d’aquest mes | Jordi Farré
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E l CAP ha començat el cicle de caminades que fa 
cada any per aquestes dates. La primera va ser el 

7 d’abril i s’aniran repetint cada setmana fins al dia 28. 
Es camina una hora i la sortida és a les 15.00 al CAP.

Cicle de caminades al CAP

L ’Associació de Dones Artesenques Actives va orga-
nitzar un taller de cuina saludable el 6 d’abril. El fa 

fer Pol Alòs, especialista en dietètica i nutrició i hi van 
assistir unes 25 dones. 

Taller de cuina saludable

L ’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla va 
organitzar el dissabte dia 9 d’abril una cursa i cami-

nada solidàries a favor dels refugiats. L’esdeveniment va  
començar a les 10 del matí a l’esplanada de les Sitges, 
al davant de la seu de l’entitat, amb el lema Fem camí 
per fer un món més just i solidari. 

La inscripció valia 5 o 7 euros, per a menors o ma-
jors de 14 anys, respectivament, i es destinarà a ajudar 
aquest col·lectiu. Hi van participar més de mig centenar 
de persones, que van recórrer 10 quilòmetres.

El CAU organitza una 
cursa a favor dels refugiats

Voluntaris i participants, en un dels avituallaments | CAU
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EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)
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Quan ja ens acostem al quart 
any de funcionament de 

l’EMD, poc a poc es van desplegant 
les competències adquirides. Així 
mateix, el pressupost va agafant la 
dimensió adequada per realitzar el 
major nombre de serveis possibles 
i de la millor manera. 

El passat 18 de desembre es va-
ren aprovar els comptes del 2016, 
per un import de 116.325 euros i 
complint tots els paràmetres que 
marca la Llei d’Estabilitat Pressu-
postària. 

Fins ara, havia estat més difícil 
complir amb aquests paràmetres, 
donat que el desenvolupament de  
l’entitat ens portava a augmentar 
cada any el sostre de despesa as-
sumible. Ara bé, no era per gastar 
més, sinó perquè el rodatge ens feia 
incrementar els ingressos.

Encara podem anar fent inver-
sions i, en aquest apartat, destaca al 

pressupost la partida de 19.700 eu-
ros que hi ha prevista per destinar-la 
entre l’espai Freginals, on hi ha els 
equipaments lúdics i esportius, i 
l’edifici de la Casa de la Vila, que és 
el que acull el Consultori, el Museu i 
altres espais que hi ha la necessitat 
de millorar.

La CHE fisCaLitza ELs 
aboCamEnts a La LLEra

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro vol passar a cobrar el cà-
non d’abocaments no depurats al riu. 
L’EMD fa temps que demana a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua l’execució 
del Programa de Sanejament d’Ai-
gües Residuals Urbanes (PSARU), 
és a dir, la construcció de la depura-
dora que segons el pla de l’agència 
s’havia de fer entre els anys 2014 i 
2015. De moment no s’ha fet res, i 
en canvi és probable que ens acabin 
cobrant un impost que l’ACA desvia 

a l’EMD i que fins ara la CHE no ha-
via reclamat.

ProjECtE “EnLLoC Com 
a Casa”

Per mirar de reactivar el pro-
jecte d’atenció a la gent gran que 
es va posar en marxa fa un parell  
d’anys, el CAP d’Artesa de Segre i 
els Serveis Socials del Consell Co-
marcal fan un estudi de les neces-
sitats actuals de totes les persones 
més grans de 75 anys que, concre-
tament al nostre poble, són 26. 

Un cop examinat i estudiat el re-
sultat, es mirarà com es pot recon-
duir el servei.

El projecte Enlloc com a casa pre-
tén allargar el temps que les perso-
nes grans poden viure soles o amb 
altres persones de la mateixa edat a 
la seva pròpia casa, amb assistència 
puntual però sense haver-se de des-
plaçar a altres centres.

Exercici 2016 i altres informacions

baldomar
EMD Baldomar
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E l dia 5 de juny tindran lloc les 
curses i la caminada de mun-

tanya Trail Lo Bunker a Foradada. 
A banda dels nous recorreguts per 
a corredors i caminadors, una nove-
tat destacada d’enguay és el primer 
concurs Land Art. 

Així, s’estrena un nou recorregut, 
més llarg i amb més desnivell, de 
22 quilòmetres, un altre de 14 i una 

nova ruta per als caminadors, d’11 
quilòmetres. 

Pel que fa al ‘land art’ (art natura), 
és un corrent artístic que va sorgir als 
Estats Units en les dècades dels 60 i 
70 del segle XX. Es caracteritza per 
utilitzar el paisatge i els elements de 
la natura com a part de l’obra d’art. 
El ‘land art’ treu l’art dels museus per 
posar-lo enmig de la natura, en es-

pais oberts, de vegades lluny de la 
civilització, amb obres de tipus mo-
numental o que pretenen sorprendre 
i fer reflexionar el caminant que les 
troba. De fet, l’objectiu de l’artista de 
‘land art’ és produir emocions plàs-
tiques a l’espectador i fer-lo pensar 
en aspectes relacionats amb el pai-
satge, com la relació entre l’ésser 
humà i la terra o el deteriorament 

L’AE lo Bunker proposa omplir el paisatge  
de Foradada d’art fet amb elements naturals

municipis
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ambiental. Sovint és difícil observar 
el ‘land art’ en viu, ja que les obres 
queden fora dels circuits comercials 
i només són conegudes mitjançant 
fotografies o vídeos. Amb el pas del 
temps i a causa d’elements naturals, 
aquestes obres, de caràcter efímer, 
poden desaparèixer.

A Foradada, ja fa un temps, un 
grup de persones va començar a 
marcar els camins amb fites de di-
ferents formes i mides, encuriosits 
per saber per què antigament es feia 
així. Altres caminadors desconeguts 

s’hi van afegir. Arran d’això, ens vam 
interessar per aquestes expressions 
artístiques i vam arribar al ‘land art’ i 
als seus artistes més destacats: l’es-
cocès Andy Goldsworthy o els brità-
nics Richard Long i Hamish Fulton, 
que fan obres d’art amb el seu propi 
caminar pel paisatge. La motivació 
ens va dur a ajuntar pedres i ja hem 
fet algunes figures. 

Gaudir del ‘land art’ és fàcil: no 
cal viatjar lluny, sinó que amb un bon 
calçat, un barret pel sol i una mica 
d’aigua podeu passejar i deixar-vos 

emportar per aquesta proposta.
El 5 de juny, coincidint amb les 

curses, es donaran a conèixer les 
obres guanyadores del concurs. Un 
dels premis el decidiran els partici-
pants de la caminada, ja que el re-
corregut passa per tots els llocs pro-
posats per fer-hi les obres.

Si voleu participar-hi us podeu 
posar en contacte amb l’organitza-
ció a l’adreça de l’Associació Espor-
tiva Lo Bunker (trailobunker@gmail.
com) i us n’enviarem informació.  
| A. E. Lo Bunker

Les primeres obres de ‘land art’ ja es poden veure en diferents indrets del municipi | Fotos: B. Llobet, F. Maldonado i M. Mases
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Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

Tel.   973 400 198 
Nit   973 415 119
Mòbil    630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
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municipis

L ’Ajuntament de Cubells preveu 
aprovar al ple municipal un do-

cument que insta el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya a obrir una llar d’infants 
que doni servei al municipi. Ara per 
ara, Cubells compta amb parvulari i 
escola de primària.

Segons els càlculs inicials de 
l’Ajuntament, si es posés en marxa 
la nova instal·lació, es podria donar 
servei a mitja dotzena més de famí-
lies.

El regidor d’ensenyament de Cu-
bells, Sebastià Boixadera, explica 
que hi ha unes 5 o 6 famílies amb na-

dons a Cubells, 
“a les quals es-
perem poder-los 
donar el servei 
de guarderia per 
evitar que hagin 
de marxar del 
municipi”. 

Val a dir que 
l’any passat, el 
consistori ja es 
va veure obligat 
a fer una cam-
panya per captar famílies amb fills 
en edat escolar per mantenir l’es-
cola oberta, per la qual cosa es vol 

consolidar l’oferta i evitar que torni a 
passar. La llar d’infants s’ubicaria a 
l’escola Sol Naixent.

La llar s’ubicaria a l’escola Sol Naixent | Ajuntament de Cubells

Cubells vol obrir una llar d’infants municipal
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la noguera
Anna M. Vilanova i Alentorn

baLaguEr indEmnitza un ExProPiat
L’Ajuntament de Balaguer haurà de pagar 188.000 

euros a un veí per haver-li expropiat uns terrenys en 
què s’hi havien de realitzar unes obres que no es van 
arribar a executar. 

PotabiLitzadora dE VaLLfogona
L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer ampliarà la 

planta potabilitzadora per assegurar-ne el bon funcio-
nament. La planta es va construir fa deu anys i l’aug-
ment de població ha incrementat l’aigua a tractar. 

La sEntiu ExigEix miLLorEs a La C-26
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió reclama millores 

en els accessos a la carretera C-26, en concret, les 
entrades a les urbanitzacions Sant Miquel i el Tossal 
de les Forques.

notíCiEs dEL ConsELL ComarCaL
Curs	 d’Aprofitament	 Alimentari:	 45 famílies be-

neficiàries d’aliments assisteixen aquest any al curs 
d’aprofitament alimentari. Tècnics de diverses entitats i 
organismes els expliquen estratègies i trucs no llençar 
el menjar.

iV jornada Orientació Universitària: Uns 350 es-
tudiants s’han informat de les vies de les quals dispo-
sen un cop acabat l’ESO i el Batxillerat.

Fira de St. josep: El consell ha participat a la fi-
ra amb un estand propi dins l’espai de la Diputació de 
Lleida, amb el nom de Aliments del territori i tu. 

Noguera gran: Aquest mes es publica el primer nú-
mero d’aquest butlletí, dins del Pla d’Inclusió Social de 
l’Àrea de Serveis Socials. Cada número, d’edició bi-
mensual, estarà dedicat a un casal d’avis d’un municipi 
de la comarca. 

Projecte Compartim a albesa: Els dissabtes fins 
al 21 de maig, joves i grans compartiran a l’Aula d’In-
formàtica del CEIP L’Àlber els coneixements que tenen 
sobre xarxes socials i correu electrònic. 

rèCord dE VisitEs aL Cou
El Centre d’Observació de l’Univers ha rebut 2.273 

visitants durant els dies de la campanya de Setmana 
Santa, del 18 al 28 de març.  La xifra supera la del 
2015, que va ser de 2.118 visitants, i suposa batre el 
rècord durant dos anys seguits.

aCtiVitat dEL CLub soCiaL EL Porxo
L’Associació Salut Mental la Noguera va organitzar 

el 15 de març una activitat cultural i esportiva. Una 
seixantena de persones usuàries de diferents recursos 
de salut mental van fer una caminada per visitar espais 
d’interès turístic de Balaguer amb les explicacions d’un 
guia i després van fer un dinar de germanor.
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escola els planells

Comencem pel certamen Lectura en Veu Alta. Per 
tercer any, l’escola participa en el Certamen de Lectu-

ra en Veu Alta, en la seua dotzena edició. En els quarts de 
final celebrats al Teatre Municipal de Balaguer el 7 d’abril, 
dues alumnes nostres es van classificar per a les semi-
finals en les seues respectives categories: la Rut Maza 
(quart) i la Carla Cristina Alves (sisè).

Premiades

Per altra banda, volem compartir amb tothom l’alegria i 
l’orgull d’alguns premis obtinguts recentment per alumnes 
nostres, que se sumen a altres aconseguits anteriorment. 
En el primer Certamen Infantil de Narració Breu Encontats, 
de Balaguer, l’Edna Fontanet (sisè) i la Jana Regué (sisè) 
han obtingut dos dels tres premis de la seua categoria. En 
un altre àmbit, la Carla García (sisè) ha guanyat un premi 
en el Concurs BBVA de Dibuix Escolar. I espereu-vos, que 
el curs encara no s’ha acabat!

Al marge dels èxits individuals que signifiquen aquests 
premis, volem destacar el grau d’esforç, el nivell d’imagi-
nació i la gran creativitat del nostre alumnat. Només alguns 
assoleixen el reconeixement que significa un premi, però la 
majoria són capaços de realitzar treballs de gran qualitat i 
això és el que compta.

dia mundial de l’activitat física

Des fa sis cursos que a l’escola celebrem el Dia Mundial 
de l’Activitat Física (6 d’abril), però no sempre coincideix 
amb la data. Enguany, per exemple, es va fer el 13 d’abril 
per les circumstàncies meteorològiques. Les activitats es 
van desenvolupar al camp d’esports municipal, tot molt ben 
organitzat i coordinat per les mestres de l’àrea d’educació 
física. Primer vam passar una estona molt agradable amb 
jocs populars-tradicionals. Després d’un descans amb es-
morzar saludable inclòs, l’activitat de cloenda amb uns pa-
racaigudes va simbolitzar la unió família-escola (alumnes, 
mestres, mares i pares). Agraïm la col·laboració de l’Ajun-
tament, de l’AMPA, de la Cooperativa d’Artesa, d’Actel i 
dels responsables del camp d’esports.

Per acabar, felicitem l’AMPA de la nostra escola per 
la magnífica organització de l’Escala en Hi-Fi infantil del 
diumenge 10 d’abril, de la qual 
trobareu informació a la secció 
de l’AMPA a la pàgina 21. 

És que no parem!

L’alumna de quart Rut Maza, just abans d’intervenir en el 
Certamen de Lectura en Veu Alta | Escola Els Planells

Cloenda del Dia Mundial de l’Activitat Física | Els Planells

Rafel Molina va il·lustrar un dels treballs premiats al    
certamen Encontats | Escola Els Planells
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les entitats

L ’Escala en hi-fi de l’AMPA ha arri-
bat enguany a la 7a edició, amb 

un gran èxit de participants (182 ba-
llarins i ballarines) i també de públic, 
amb 560 entrades vendudes.

Així, el diumenge 10 d’abril a la 
tarda, vam poder gaudir d’un espec-
tacle de música i ball d’allò més va-
riat. Van obrir l’actuació els alumnes 
de P4, amb Les quatre estacions, de 
la Dàmaris Gelabert. Seguidament, 
els nens i nenes de P5 ens van fer 
ballar de valent al ritme dels Catarres 
i el seu Rock and roll. Els més petits 
de casa ens van desitjar un Bon dia i 
ens van cantar Els dies de la setma-
na (Dàmaris Gelabert).  Els alumnes 
de 1r ens van sorprendre amb una 
gran versió de Tu ets la força (Flash 
Mob Marató 2015) i vam acabar la 
primera part embaladits amb la tre-
ballada coreografia que van interpre-
tar els nens i nenes de 2n i el seu Ar-
kandú (Súper 3). Després de la mitja 
part (i del ja tradicional berenar amb 

coca i xocolata per als ballarins), la 
festa va continuar amb les noies de 
4t, que ens van oferir Hundred Miles, 
de Gabriela Richardson. Seguida-
ment, el country dels alumnes de 3r i 
Els meus amics va fer ballar tot el pa-
velló. A continuació, les noies de 6è 
ens van sorprendre amb una coreo-
grafia molt vistosa de We are never 
getting back together (Taylor Swift). 
Per acabar, els alumnes de 5è ens 
van oferir una vesió molt original de 
Llença’t (Vakomva). Una petita men-
ció a les presentadores de l’acte, que 
ens van fer riure i gaudir com autèn-
tiques professionals!

L’acte es va cloure amb una ac-
tuació final, on tots els alumnes par-
ticipants, al ritme dels Catarres i el 
seu Invencibles es van acomiadar 
de l’auditori. Des d’aquí volem do-
nar les gràcies a tots els qui heu fet 
possible, un any més, l’organització 
de l’escala en hi-fi: Delegats de curs, 
responsables de grup, Ajuntament 

d’Artesa, Escola els Planells i, evi-
dentment, tots els pares i mares, per 
la seva gran implicació en els assa-
jos de les actuacions. 

Escala en hi-fi... ballem?

Els alumnes han estat a l’alçada dels 
grans artistes i l’espectacle ha lluït 
d’allò més | Manel García
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les entitats

E l Divendres Sant sempre donem 
el tret de sortida a les activitats 

de l’associació. Aquest any, el 5 de 
març vàrem anar a Castelló de Far-
fanya, on vam gaudir de quatre arts 
diferents, romànic, gòtic, renaixentis-
ta i barroc. 

Vàrem sortir de Cubells a les 9, 
vam continuar fins a Camarasa, on 
es va agregar més gent, i dues per-
sones més que ens esperaven a 
l’arribada a Castelló de Farfanya, a 
les 10. Tots els vehicles els vàrem 
aparcar vora el pont medieval, que 
era l’antiga entrada  al poble. 

De la mà de l’historiador local 
Omar Noumri, estudiant d’Història a 
la Universitat de Barcelona, vàrem 
veure la Casa de l’Inquisidor, la plaça 
Major, l’ajuntament Renaixentista, i 
l’església romànica de Sant Miquel, 
del segle XIII. Vàrem entrar a l’inte-
rior, on hi ha un retaule gòtic del se-
gle XIV dedicat a la Mare de Déu, fet 
de pedra policromada i d’una gran 
bellesa artística. L’estructura interior 
de l’església ha estat molt modifica-
da, segons ens va explicar amb molt 
detall el guia. Tot seguit, en sortir de 

l’església vàrem fer una pausa cafè 
a Lo Centro, un edifici senyorial que 
havia pertanyut de la Casa de Alba, 
d’una grandària considerable i que 
fa xamfrà. A mà esquerra hi ha una 
porta amb un forrellat espectacular, 
que era l’entrada de la presó, i ja en-
carada a la part alta del poble hi ha 
una font barroca que conserva força 
bé l’estructura. 

Tot seguit, acompanyats pel nos-
tre amable i competent guia, vàrem 
pujar a la zona de l’església gòtica 
de Santa Maria, on hom té la sensa-
ció de veure Santa Maria de Bala-
guer, tot i que la de Castelló és més 
petita. La porta principal és espec-
tacular, amb decoracions del gòtic 
florit, escuts dels Foix, Beaumont i 
els escacs del Comtat d’Urgell. Inte-
riorment s’ha consolidat, ja que ame-
naçava ruïna, però hi ha molta feina 
a fer i falta fer una restauració del te-
rra i les arcades, es tractaria de molts 
diners. Per fora, està assegurada 
amb algun tirant de ferro i una part 
amb fusta. A les restes del castell an-
dalusí també hi ha uns encofrats de 
ciment que el repeuen, i les restes de 

la torre també estan subjectes amb 
bigues de ferro. Des d’aquesta zona 
es veu una panoràmica espectacular 
del poble i les restes de les torres ro-
dones que tancaven la muralla. El re-
corregut va durar dues hores i mitja. 
Després vam tornar a l’aparcament, 
ens acomiadàrem del guia i li vam 
desitjar molta sort, ja que aquest any 
acaba la carrera.

Tot caminant uns cinc minuts, 
vam creuar la carretera per visitar el 
molí d’oli d’en Gabriel Alsina, on vam 
degustar dos olis de gran categoria 
amb unes torradetes, uns vasets de 
vermut i olives arbequines. Tot se-
guit, ens va explicar els olis que ela-
bora, els premis que ha guanyat en 
certàmens de Catalunya, Espanya 
i Itàlia, i vam comprar productes de 
proximitat a la botiga de la seva sen-
yora, on hi ha una exposició de més 
de mil botelles petites d’oli de tot el 
món. 

dinar i visita al sant crist

Ens acomiadàrem d’aquest matri-
moni tan simpàtic i per anar al res-
taurant del Santuari del Sant Crist, 
on després d’un bon dinar, vam vi-
sitar el Sant Crist, on ja ens espe-
raven, i tot seguit ens acomiadàrem 
de tota la nostra gent, 19 persones 
de diferents pobles com Cardedeu, 
Tàrrega, Artesa de Segre, Cubells, 
Camarasa i Vilanova de Meià. Des 
de l’associació agraïm la col·labo-
ració de l’historiador local Omar 
Noumri, Gabriel Alsina i l’Ajuntament 
de Castelló de Farfanya. 

La propera sortida serà el 30 
d’abril a Manresa, a la Cova de Sant 
Ignasi, la ruta Modernista i el Museu 
de Geologia. Us hi esperem!

Descobrim el patrimoni de Castelló de Farfanya

Foto de grup dels participants a la sortida | Associació Terres del Marquesat
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L ’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre 
ja ho té tot a punt per la desfilada de primavera, que 

tindrà lloc el diumenge dia 24 d’abril a les sis de la tarda. 
En aquesta edició la principal novetat és l’espai escollit 
per celebrar-hi l’esdeveniment, que habitualment es feia 
al pavelló poliesportiu i que ara es farà al centre històric. 
A més, comptarà amb un intermedi musical a càrrec de 
Bernat Giribet. Amb el canvi d’ubicació, l’organització 
posa de relleu l’atractiu dels racons del centre històric.

Les desfilades de l’Associació de Comerç s’han con-
solidat en poc temps i tenen gran èxit de públic i par-
ticipació, ja que cal recordar que es fan amb models i 
col·laboradors voluntaris del poble. Fins ara, les desfilades s’havien fet al pavelló | ACS

La desfilada de primavera de l’Associació de 
Comerç i Serveis es farà al centre històric
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tema del mes

En zones com Artesa, la Setma-
na Santa és el primer tastet de 

temporada turística. Aquí és un turis-
me “familiar”, veïns de segones resi-
dències sovint plenament integrats i 
implicats en la vida del municipi. Ara 
bé, es noten, i molt, l’increment de 
població es deriva en més activitat 
econòmica i més moviment que, su-

mats a les vacances escolars, fan 
que el poble es vegi i se senti més 
viu. I així ha estat aquest any. 

Aparentment, el programa d’ac-
tes no variava respecte dels darrers 
anys, però sí que ho ha fet en el 
fons. Comencem per les caramelles, 
una tradició que només llueix per 
Pasqua però que no és cosa d’un 

dia. Vol dedicació i constància des 
de mesos abans per part dels can-
taires i, durant tot l’any, per part de 
la junta i els impulsors del projecte. 

L’altre punt fort ha estat la Fira 
Pagesa. Va començar fa tres anys 
com una iniciativa complementària a 
la Setmana Santa, una oferta d’oci 
aprofitant els dies de festa i més 

les caramelles i la fira Pagesa 
omplen les festes de Pasqua

Les caramelles van recórrer els carrers d’Artesa en un dia de temps variable en què es va imposar el sol | fotos: J. Farré
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tema del mes

afluència de públic. En canvi, aquest 
any ja hem comprovat que, més que 
beneficiar-se de les visites les atrau. 

Tenia un programa d’actes in-
tens, amb activitats constants tant 
dissabte com diumenge. Donat que 
la fira no pot créixer en nombre de 
parades, una trentena, ho fa en pro-
postes i varietat. Van tenir gran èxit 
els bastoners  i les danses tradicio-
nals, les sardanes van donar el toc 
festiu que calia i la presència de pa-
rades d’arreu de Catalunya i de l’es-
tat mostra la força del certamen. Se-
gons han explicat els organitzadors, 
la valoració és totalment positiva i ja 
pensen en la propera edició.

La Fira Pagesa incrementa any rere any el programa d’actes i aconsegueix consolidar-se com un atractiu | fotos: J. Farré

#temadelmes

Diumenge de rams, dia de la Palma
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institut els planells

E l dia 12 de març es va disputar  
a Girona la final estatal del con-

curs de robòtica i tecnologia First Le-
go League (FLL), en la qual prenia 
part l’equip format per alumnes de 
l’Institut Els Planells, The Re-bbish, 
després d’haver-se classificat en 
primera posició a la fase provincial 
disputada a Lleida unes setmanes 
abans (trobareu més informació a La 
Palanca del mes de març).

En aquesta ocasió els artesencs 
es van endur un segon premi en una 
de les categories especials, concre-
tament la categoria que distingeix el 
millor robot. Tot i la importància del 
premi, tenint en compte que és una 
competició d’àmbit estatal, no va ser 
suficient per donar pas a la fase in-
ternacional del certamen.

48 equiPs

A Girona competien 48 equips i 
es disputaven tres categories princi-
pals, amb un primer, segon i tercer 
premi cadascuna i que donaven tots 
ells accés a la fase final. Per altra 
banda, hi havia nou categories es-
pecials, en els quals es lliuraven un 
primer i un segon premi a cadascu-
na però només els primers premis 

donaven accés a la fase internacio-
nal. Aquí va ser on The Re-bbish va 
obtenir un segon premi i, per tant, va 
quedar fora.

En la mateixa situació es va tro-
bar l’altre equip que s’havia classifi-
cat a la fase lleidatana, després dels 
artesencs. Són els Mullareros de 
Fraga, que a Girona van obtenir un 
segon premi a la millor presentació i 
tampoc seguiran.

El tema d’enguany al concurs era 
el reciclatge. The Re-bbish va pre-

sentar una proposta de contenidors 
intel·ligents aplicable a un poble 
petit, que va tenir Baldomar com a 
model. A més a més, presentava un 
mapamundi del reciclatge.

L’any passat, en aquest certa-
men, l’equip de l’Institut els Planells 
va fer història i va arribar a Sudàfri-
ca, a la final mundial. Sense arribar 
tan lluny, l’institut artesenc ha estat 
un habitual entre els primers llocs de 
la fase lleidatana en nombroses oca-
sions.| Institut Els Planells

The Re-bbish aconsegueix un segon premi  
a la final estatal de la First Lego League

L’equip artesenc, amb el premi obtingut a Girona | Institut Els Planells
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per què diem...
Albert Vidal

Es diu quan alguna cosa fracas-
sa o s’espatlla. Segons algunes 

referències, Can Pistraus era un 
bordell i també casa de joc més 
o menys clandestina, situada pels 
volts de la muntanya de Montjuïc, 
durant el segle XVIII. Sembla que 
la “tapadora” del negoci era que 
s’anunciava com a taverna i casa de 
menjars. Es deia que se sabia com 
s’hi entrava però mai com se’n sor-
tia, perquè entre les dones i el joc 
deixaven escurat el pobre client que 
s’aventurava a entrar-hi.  A més, si el 

client protestava per les trampes que 
s’hi feien o perquè, senzillament, li 
prenien els diners que portava, rebia 
una bona pallissa.

també a amèrica

Segons es diu, finalment, els 
propietaris de la casa, arran de la 
pressió de la persecució policial, 
van fugir a Amèrica i van obrir un 
nou establiment amb el mateix nom 
a la ciutat de Buenos Aires, on van 
continuar amb les seves activitats i 
es van aprofitar de la gran arriba-

da d’immigrants que va tenir lloc a 
partir de 1756, quan el rei Ferran 
VI va autoritzar novament el trà-
fic comercial amb Amèrica un any 
després d’haver-se fundat la Com-
panyia de Comerç de Barcelona. 

El permís emigratori, establert 
el 1702 per Felip V i ratificat pel 
rei-arxiduc Carles III el 1706, s’ha-
via prohibit als catalans ran de 
l’ocupació del país des de 1714 per 
les tropes felipistes.

Una dita popular que corria per 
la ciutat de Barcelona en aquella 
època, deia que “a Can Pistraus et 
prenen els botons sense desfer-te 
els traus”.                                                            

... anar a Can Pistraus?
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Tal com havíem anunciat en la re-
vista del mes anterior, el passat 

15 d’abril va tenir lloc la presentació 
del llibre Per què diem... L’origen de 
100 dites populars a la sala d’activi-
tats de la Biblioteca Joan Maluquer 
i Viladot. L’autor, Albert Vidal, és lli-
cenciat en història, en art dramàtic 
i en publicitat. De fet, però, és un 
home polifacètic dins del món de la 

cultura: escriptor, poeta, editor, artis-
ta plàstic, director i autor de teatre, 
audiodescriptor... I una de les seves 
passions és la paremiologia, la cièn-
cia que estudia els refranys i prover-
bis.

L’any 2008, poc després de venir 
a viure a Seró, va començar a col·la-
borar amb La Palanca, on avui és 
el responsable de la secció Per què 

diem, que és l’origen del llibre.
No totes les dites que apareixen 

en el llibre han estat publicades en 
la revista, entre altres motius perquè 
al llibre n’hi ha 100 i, a dita per mes 
i no sempre, no era suficient. Així és 
que Vidal ha hagut de fer un esforç 
suplementari per recollir l’origen de 
tanta dita.

Ramon Giribet, en representació 
del consell de redacció de La Palan-
ca, va presentar l’acte. Tot seguit, 
Vidal va fer gaudir el públic assistent 
amb la presentació del seu llibre i, en 
acabar, mentre signava exemplars, 
encara va resoldre algun dubte que 
“s’havia quedat al tinter”.

Albert Vidal presenta a Artesa el llibre 
‘Per què diem... L’origen de 100 dites 
populars’ nascut d’aquesta secció

El llibre és un referent tant pels qui segueixen 
Vidal a ‘La Palanca’ com per tothom interessat en 
la llengua i la cultura catalanes | foto: J. Farré

  I 29



30 I  I PUbliCaCiÓ D’arTESa DE SEGrE i COMarCa I abril 2016 I Núm. 398



in memoriam
Una veïna ens ha deixat: la 
Ramona Dalmau i Tàpies. 
Natural de Miralcamp, vi-
via al municipi des de fa 11  
anys. Era mare de la Roser 
de cal Campabadal  i de la 
Maria Lurdes (casada amb 
Francisco Solé, de Tudela). 
Padrina de la Gemma, el 
Jaume i el Francesc, i tieta 
de la Concepció. 

La Ramona no va ser una 
dona trista, sinó tot el contra-
ri. De caràcter afable, alegre 
i vital, feia que la relació amb 
ella fos plaent. Les seves filles 
i tota la família la voldríem re-
cordar no pas amb pena, sinó 
amb la satisfacció que va ser 
feliç amb nosaltres. Malgrat 
que una mare deixa un buit 
molt gran, sobretot quan s’hi 
ha viscut tan estretament, 
no desitgem que sigui una  

enyorança planyívola, sinó 
que estem convençuts que 
sempre viurà dins nostre. 

La família agraeix les 
mostres de suport rebudes 
per la pèrdua de la nostra 
mare, als qui la coneixien i 
als qui no. El vostre acom-
panyament ha estat un gran 
consol.
| Les seves filles Roser i 
Ma. Lurdes, i família

ramona Dalmau i Tàpies
El poema del poeta català Joan Maragall (1895) 
resumeix el positivisme i la idea de fruir el mo-
ment que tant caracteritzava la nostra mare.

El vermell dels arbres,
encés a la posta dels sols hivernals,

delita i penetra
lo mateix que aquells verts primaverals.
Germans, alcem els cors, que tot és bell,

el vert i el vermell!
Alcem els cors cantant la vida entera
amb els brots i les fulles que s’en van;

gaudir el dia sens mirar endarrere,
sens pensar en els dies que vindran.

Gosa el moment;
gosa el moment que et convida
i correràs alegre al teu combat:

un dia de vida és vida,
gosa el moment que t’ha sigut donat.

No entristeixin, doncs, el funerals novembres
ni planyis mort lo que ha tingut ple ser...

De plànyer és jove que ajeu sos membres
ans haver-los cansat en el plaer.

Cant de novembre
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esports

V ilanova de Meià va acollir el 
19 de març una nova edició 

de la Vertical de les Ànimes, que 
en només tres anys s’ha consolidat 
com un referent del sector. La van 
acabar 83 atletes, un nou rècord. 

El podi masculí el van formar 
Xavier Espiña, del club Blue Motors 
Ponts, amb un temps 54:02, seguit 
del seu company de club David 
Adan, amb 54:32 i l’artesenc Xavier 
Solsona, del CUDOS, amb 55:02. En 
dones es va imposar Sílvia Puigar-
nau, del Centre Excursionista Guis-
sonenc, amb 1:12:02, seguida de 
Laura Baleta, del Blue Motors Ponts, 
amb 1:16:47, i l’artesenca Maite Ca-
mats, del CUDOS, amb 1:30:16. 

Les verticals són curses de poca 
distància curta i amb molt desnivell. 
La de les Ànimes té 7,5 quilòmetres 

al llarg dels quals s’acumulen 1.100 
metres de desnivell, i enguany va 
estar marcada per les inclemències 
meteorològiques. Surt de Vilanova i 
s’enfila per l’antic camí de l’Ermita, 

així que només amb un quilòmetre i 
mig, ja s’han pujat prop de 300 me-
tres. És un tram tècnic, però permet 
córrer. Tot seguit, el camí creua un 
camp i s’enfila per un tram breu però 

la vertical de les Ànimes es consolida 
com a referent en curses de muntanya

Els participants, a punt per a la sortida | foto: Lliga Noguera
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complicat que obliga a afluixar el 
ritme. A continuació recorre un qui-
lòmetre pel bosc, on puja 100 me-
tres fins a sortir a la pista que duu 
a Rúbies, on es pot agafar velocitat. 
Des d’allà, puja el camí del Puig Ra-
mader i guanya els 400 metres de 
desnivell finals dos quilòmetres. Al 
cim, la recompensa són vistes es-
pectaculars del Pallars, Sant Mamet 
i Montserrat.

l’1 de maig, cursa lo meló

La Vertical de les Ànimes forma 
part de la Lliga de la Noguera i, de 
fet, en va ser el tret de sortida. La 
propera cita de la lliga serà l’1 de 
maig amb la Cursa Lo Meló, organit-

zada pel club de muntanya CUDOS i 
l’Ajuntament d’Artesa.

És un perfil totalment diferent de 
les verticals, amb un recorregut llarg 
i de menys desnivell. En concret, la 
cursa Lo Meló proposa dos reco-
rreguts, un de 18 quilòmetres i 800 
metres de desnivell i un de 15 quilò-
metres i 550 metres, per a corredors 
o caminadors. Pels caminadors, la 
sortida és a les 8:30 h, mentre que 
pels corredors és una hora més tard. 
Les inscripcions estan obertes i fins 
al 30 d’abril valen 18 euros. El ma-
teix dia, si hi ha places, s’admetran 
inscripcions però el preu serà de 20 
euros. Inclouen obsequi i nombro-
sos serveis i sortejos. Els podis masculí i femení | I. Masanés
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L ’equip dels alevins de l’Escola 
de Futbol Artesa competirà al 

torneig mundial Joan Gamper.
Va aconseguir la classificació al 

torneig que es va celebrar a Artesa 
el dia 26 de març, una autèntica fes-
ta del futbol en què l’equip de benja-
mins de l’Escola va estar molt a prop 
d’aconseguir la mateixa gesta. En 
el seu cas, però, l’equip va acabar 
caient després d’una llarga i emo-
cionant tanda de penals. El rival per 

passar a aquest torneig mundial era 
el Solsona.

Els alevins, per la seva banda, 
van deixar clara la superioritat res-
pecte el rival i es van classificar amb 
una golejada que va acabar amb un 
8 a 0.

El torneig mundial Joan Gamper 
es fa coincidint amb la presentació 
del primer equip del Futbol Club Bar-
celona, i serà tota una experiència 
per aquests joves jugadors.

els alevins de l’efa jugaran el gamper

Diferents moments del torneig, amb 
els classificats| fotos: J. Farré / EFA

esports

E l dia 24 d’abril tindrà lloc a Anya la cinquena edició 
del Memorial Francesc Bròvia, una caminada amb 

circuits de 5 i 13 quilòmetres. La sortida és a les 9.00 i 
les inscripcions són gratuïtes.

Durant el mes de març, els resultats dels partits 
que ha jugat el CE Artesa de Segre han estat 

molt irregulars. L’equip ha notat en excés la baixa per 
sanció o lesió d’alguns jugadors, que s’ha sumat al fet 
d’haver-se d’enfrontar amb els tres dels quatre primers 
classificats del seu grup (categoria Segona Catalana), 
l’Almacelles, el Borges i el Mollerussa. 

Els resultats han sigut: dia 28 de febrer, CE Artesa 
3 - Balafia 1; dia 6 de març, Mollerussa 2 - CE Artesa 1; 
dia 13 de març, Borges 4 - CE Artesa 2; dia 20 de març, 
CE Artesa 0 - Almacelles 3, i dia 3 d’abril, Bellpuig 3 
-  CE Artesa 3.

El 5è Memorial Francesc 
Bròvia es farà el 24 d’abril

Resultats irregulars del CE 
Artesa de Segre en els 
partits jugats al mes de març
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L ’Institut Català de la Salut (ICS) 
acaba de publicar la Guia de 

bones pràctiques sobre les actua-
cions a partir de les reclamacions, 
queixes, suggeriments i agraïments. 
L’objectiu és integrar l’opinió de 
la ciutadania en la feina de millora 
contínua dels diversos centres de 
l’entitat, que presta el servei de sa-
lut pública a Catalunya.  Així doncs, 
l’aposta dels professionals que for-
men part de l’ICS en la millora con-
tínua és ferma. 

L’opinió de la ciutadania és un 
dels pilars per a aquesta millora con-

tínua, en tots els processos assisten-
cials i també en els no assistencials. 
Juntament amb l’anàlisi de les re-
clamacions, queixes, suggeriments i 
agraïments que arriben, les opinions 
directes dels  usuaris s’inclouen com 
un element cabdal per tal de millorar 
el servei que es presta. 

Durant el 2015, CATSalut va 
enquestar per telèfon i de manera 
aleatòria 80 usuaris de l’Àrea Bàsica 
Salut d’Artesa. El grau de satisfacció 
global que ha resultat de l’enques-
ta ha estat de 8,16 punts sobre 10. 
Per altra banda, aquest mes d’abril, 

des del CAP també hem començat 
a passar enquestes de satisfacció a 
les famílies incloses en el programa 
d’atenció domiciliària.  

Les accions de millora s’han 
d’articular amb la participació dels 
professionals i, alhora, han de ser 
comunicades a la ciutadania. En 
aquest sentit, és essencial el com-
promís de l’organització.

Per això us convidem que ens 
doneu la vostra opinió, perquè volem 
millorar. Podeu fer-nos arribar les 
vostres idees i impressions i deixar-
les a la bústia de suggeriments del 
CAP.

Necessitem la vostra col·labora-
ció, la millora ens beneficia a tots.

La teva opinió ens importa

el cap informa

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

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

MarCOVaU - arTESa DE SEGrE
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reflexionem
Mercè Nogués

Que boniques són les perles... 
Tot i així, hem de saber que 

són producte del dolor. Tota perla és 
la conseqüència que l’ostra hagi es-
tat ferida per un gra de sorra que ha 
entrat al seu interior. Si no ha estat 
ferida, no pot produir perles.

A la dins de l’ostra hi ha una subs-
tància anomenada nacre, i quan un 
gra de sorra hi penetra, l’ostra el 
recobreix amb capes de nacre per 
protegir-se. Com a resultat, es va 
formant una bella i brillant perla.

Reflexió: T’has sentit ferit per 
les paraules o actituds d’algú? Has 

pensat que les teves idees han estat 
rebutjades o ridiculitzades? T’han 
culpat d’haver fet alguna cosa que 
mai vas fer? La teva actitud davant 
de certes situacions es malinterpre-
ta alguns cops? Has patit alguna 
vegada els sacseigs de la indiferèn-
cia? T’has sentit ferit precisament 
per aquelles persones que menys 
esperaves?

Llavors, perdona i fes de la teva 
ferida una perla. Cobreix les ferides 
amb diverses capes d’amor, recorda 
que com més coberta estigui la teva 
ferida, menys dolor sentiràs.

Per contra, si no la cobreixes 
d’amor, la ferida romandrà oberta, et 
farà més i més mal cada dia, s’infec-

tarà amb el ressentiment i l’amargor 
i, pitjor encara, mai cicatritzarà.

En la nostra societat, podem veu-
re moltes “ostres buides”, no perquè 
no hagin estat ferides, sinó perquè 
no van saber perdonar, comprendre 
i transformar el dolor en una perla. 
Una perla és una ferida guarida per 
l’amor. Els qui només a cultiven res-
sentiments, deixen les ferides ober-
tes, alimentant-les amb sentiments 
pobres i negatius que impedeixen 
que les lesions cicatritzin, i pateixen 
contínuament.

Val la pena fer front a les ferides. 
No et deixis vèncer pels aspectes 
negatius, actua sempre amb el bé i 
amb amor.

Les perles
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notícies de la biblioteca
noVEL·La aduLts

Temps de la segona mà. La fi de 
l’home roig. Svetlana Aleksiévitx. Ed. 
Raig Verd
Obra que parla dels últims 20 anys 
de la història de Rússia i de com el 
final del règim soviètic ha afectat les 
persones que creien fermament que 
era l’única forma ètica de vida. Des 
d’un moment inicial de confusió, amb 
les promeses de capitalisme de Gor-
batxov, fins ara, en què molts es pre-
gunten per què Rússia no els propor-
ciona més possibilitats d’una vida feliç 
i pròspera.

La vida dels elfs. Muriel Barbery. Ed. 
Edicions 62.
Reivindicació de la imaginació, de 
la ficció i del poder de les històries. 
Què tenen en comú la petita Maria, i 
l’adolescent Clara? Aparentment, res. 
En realitat, les uneix un lligam secret: 
cada una, per diferents mitjans, està 
en contacte amb el món dels elfs. El 
dia que una greu amenaça pesa sobre 

l’espècie humana, les dues noies ini-
cien una llarga batalla per frustrar els 
plans d’un elf esgarriat.

Les quatre estacions de l’estiu. 
Grégoire Delacourt. Ed. Edicions 62.

               

Quatre parelles a les quatre estacions 
de la vida es troben per vacances. Te-
nen 15, 35, 55 i 75 anys, i tot i que no 
saben la influència que tenen les unes 
en les altres, representen totes les 
nostres històries d’amor. Hi ha una pa-
rella adolescent, hi ha un primer amor 
i un primer desamor, hi ha un matrimo-
ni que vol congelar el seu amor en el 
temps i hi ha una parella ja gran que 
volen morir junts.

NOVETATS D’abril
Activitats

• L’Hora del conte  –  maig  
Dimecres, 18 de maig, 17.30

• Exposició ‘Dones de la plana... 
dones de la muntanya...’ 
Retaules de quatre percepcions 
de dones prehistòriques, sense 
connexió temporal, obtinguts a 
través de projectes de recerca de 
la Universitat de Lleida. S’hi parla 
del megàlit dels Reguers de Seró i 
altres enclavaments arqueològics.
Fins al 6 juny. Àrea d’Activitats

• Mostra ‘Arquitectures empeltades’ 
Projecte català a la Biennal d’Ar-
quitectura de Venècia el 2014. 
Mostra els canvis a l’arquitectura 
contemporània catalana a partir de 
16 edificis, entre ells l’espai trans-
missor del túmul de Seró.  
Fins al 6 juny. Àrea d’Activitats

• Exposició ‘La casa de miniatura de 
Riet Caljouw’. Primer pis 

• Racó de poesia - Francesc Porta, 
de Baldomar. Escala 

• Mostra de novetats de Sant Jordi
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notícies de la biblioteca
Els ulls grocs del cocodril. Kathe-
rine Pancol. Ed. Labutxaca.
Primer llibre de la trilogia. El llibre parla 
dels homes i de les dones. Les dones 
que som, les que voldríem haver es-
tat, les que serem i aquelles que se-
gurament un dia arribem a ser. És la 
història d’una mentida, però també 
és una història d’amor, d’amistat, de 
traïció, d’ambició i de somnis. Una 
novel·la és com la vida mateixa.

Controlaré els teus somnis. John 
Verdon. Ed. Roca. 
Quatre persones que no s’han vist 
mai i que sembla que no tinguin res 
en comú expliquen que han somiat el 
mateix: un malson recurrent, l’element 

més inquietant del qual és un ganivet 
ple de sang amb la talla del cap d’un 
llop a l’empunyadura.

ConEixEmEnts 
aduLts

El secret de l’autoestima. Una 
nova teoria de la seguretat per-
sonal. Antoni Bolinches. Ed. Cossetània.

Los Recursos Humanos. Angelo 
Ferracuti. Ed. Meettok.

infantiL

¿Dónde está Wally ahora?. Martin 
Handford. Ed. B de Block.

Les aventures de l’Estel i en Pol: 
el país dels 260 clons. Meritxell 

Martí. Ed. Cruïlla.

El Papir del Cèsar. Jean-Yves Ferri. 

Ed. Salvat.

PEL·LíCuLEs

Sentido y sensibilidad. Del director 
Ang Lee.

PEL·LíCuLEs 
infantiLs

Toy Story. Del director John Lasseter.

Turbo. Del director David Soren.

HoRARi Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

Pl. de l’ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · arTESa DE SEGrE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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A l marge del protagonisme me-
rescut de les Caramelles, es 

nota la proximitat de les eleccions 
municipals del mes de maig, com ja 
passava el mes anterior.

PORTADA. En la foto del Sícoris 
podem comprovar com ja hi havia 
algunes noies decidides que s’afe-
gien a la rotllana de les Caramelles.

EDITORIAL. Amb el títol L’última 
nevada, queda constància d’una ne-
vada primaveral que només va arri-
bar fins al Montsec. També es fa re-
ferència a una abundosa pluja que 
feia presagiar una bona collita si n’hi 
havia més a l’abril i al maig. Final-
ment, es veu que la gran reserva 
de neu al Pirineu va comportar una 
ocupació pràcticament del 100% a 
la muntanya durant les vacances de 
Setmana Santa. Curiosament, gai-
rebé podria ser el mateix text per a 
l’editorial actual.

OPINIÓ. La secció conté dos 
articles de l’Àmbit d’Investigació i 
Difusió Maria Corral. El primer, Sac 
de somriures, de Conxi Ayala, es 
podria resumir amb les primeres 
paraules del text: “Saber somriure 
ajuda a contemplar allò que té de bo 
la vida”. L’altre, Querella sorprenent, 
de Guillem Brossa, és una interes-
sant reflexió sobre el valor de cada 
una de les persones d’aquest món 
a partir del fet real d’un error en una 
inseminació artificial.

Al final de la secció hi trobem 
una nota de la redacció on s’infor-
ma que Miquel Gilabert i Cases va 
resultar afortunat amb el premi d’un 
cap de setmana al Pirineu en el sor-
teig de l’ACPC del qual parlàvem el 

mes anterior.
ECONOMIA. 

La revista pre-
senta l’article 
Els comptes de 
La Palanca, on 
s’exposa amb 
força detall les 
principals difi-
cultats econòmi-
ques de la revis-
ta. Per primera 
vegada en els 
seus deu anys 
d’història, es 
va acabar l’any 
amb dèficit, però 
pendents de 
rebre algunes 
subvenc ions . 
Com a anèc-
dotes, va ser la 
primera vegada 
que l’Ajunta-
ment d’Artesa 
va incrementar la subvenció anual 
(de 50.000 a 60.000 pessetes) i Co-
rreus va apujar un 1.800% el preu 
dels segells de les revistes de fora 
d’Artesa. Com en altres temes, no 
estem gaire millor 25 anys després.

A final de pàgina, apareix una 
breu nota d’agraïment d’Asseguran-
ces i Planxisteria Clotet a totes les 
persones que confien en ells.

OPINIÓ. En l’article Testimoni, 
Gemma Solé i Baella reflexiona so-
bre la seua fe, consolidada sobretot 
per l’exemple dels seus pares: “Crec 
fermament que Déu existeix perquè 
tot ens parla d’Ell”.

REGADIUS. Amb el títol El canal 
d’Urgell i sense signar, aquest arti-
cle ens ofereix de forma sintètica les 
dates més rellevants de la història 
dels canals d’Urgell, des de l’auto-
rització de la construcció del canal 

principal (1852) fins al lliurament 
de l’obra a la Comunitat General 
de Regants (1965), més d’un segle 
després.

OPINIÓ. Per tercera vegada 
apareix aquesta secció. Ara amb 
l’article Clarificant postures, signat 
per M. Rosa Aldavó. Es tracta d’un 
capítol més de la picabaralla epis-
tolar entre l’alcalde Cardona i la re-
gidora Aldavó en relació al futur de 
la caserna de la Guàrdia Civil, des-
allotjada pel mal estat. En aquesta 
ocasió, Aldavó aporta una còpia 
del Butlletí Oficial del Senat de 27-
12-1990, on el Govern respon una 
pregunta del senador Víctor Colomé 
(PP) sobre el tema: “Es intención de 
la Dirección General de la Guardia 
Civil encargar el proyecto de repara-
ción del acuartelamiento de Artesa 
de Segre, para la contratación de 

fa 25 anys
Abril de 
1991
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fa 25 anys
las obras en el próximo ejercicio de 
1991”.

RELIGIÓ. En l’article L’home, 
qüestió de si mateix, Mn. Joan Ordi 
s’endinsa profundament en un tema 
tan complex com és la llibertat hu-
mana: “La història de la humanitat 
és la història d’un misteri de lliber-
tat”.

NOTÍCIES DE PREMSA. Aquest 
mes destaco una notícia relativa-
ment propera: el nomenament de 
Josep Borrell (PSOE) com a minis-
tre. Recordem que és de la Pobla de 
Segur.

PASQUA I CARAMELLES. El 
col·laborador Sícoris signa l’article 
que porta aquest llarg títol: Els an-
ys passen i no tornen, però la Pas-
qua Florida sempre torna. Ocupant 
gairebé tres pàgines, entre elles les 
pàgines centrals, i acompanyant el 
text de quatre fotos pròpies, una de 
les quals reproduïm, l’autor ens ex-
plica les excel·lències de la Pasqua 
artesenca i posa especial èmfasi en 
les Caramelles i el romiatge a Sal-
gar. Es lamenta, però, que Salgar 
comença a perdre poder de convo-
catòria.

IMATGES D’AHIR. Fora de la 
seua pàgina habitual i curiosament 
sense cap foto, es reprodueix un al-
tre article de l’Àlbum de la Vella Ar-
tesa. Algú explica una anècdota de 
feia 70 anys. Es veu que una com-
panyia militar es va establir durant 
uns dies en un tros on avui hi ha la 
càmera de fruita, vora la carretera 
de Montsonís. Alguns vailets hi ana-
ven a la nit i els soldats els deixaven 
manipular un estrany aparell: la rà-
dio.

CARTES A LA REDACCIÓ. Es-
crit en castellà, Buenaventura Lla-
dós Alsedà es queixa de la gestió 
del coto d’Alentorn i que els propie-

taris de les terres no hi puguin caçar. 
En una nota adjunta de la redacció, 
s’aclareix que hi ha constància que 
en una reunió dels veïns del poble 
es va acordar deixar-hi caçar.

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. Si el mes passat comentava 
que havia estat un privilegi que em 
publiquessin un article en les pàgì-
nes centrals, aquest mes puc dir que 
és un honor que et respongui direc-
tament l’alcalde en la secció que es 
dedica a la informació municipal. És 
l’únic tema que s’hi tracta i l’alcalde, 
a més d’explicar algunes de les ac-
tuacions que estan mirant de dur a 
terme per tal de millorar la neteja, es 
mostra bàsicament d’acord en les 
meues afirmacions.

ANUNCI. Aquest mes vull desta-
car un anunci institucional de la Ge-
neralitat d’aquells que van fer his-
tòria. Recordeu això?: “La feina mal 
feta no té futur. La feina ben feta no 
té fronteres”.

COMARCA. Després d’una intro-
ducció del president del Consell Co-
marcal, Josep Borràs, trobem una 

acurada relació d’obres previstes en 
diferents municipis de la zona de se-
cà de la Noguera, adscrits a la ZOE 
(Zona d’Ordenació d’Explotacions, 
recentment reconeguda): camins, 
electrificacions, regadius, abasta-
ments d’aigua...

ROBATORIS. En l’article Ro-
batoris a dojo, la redacció explica 
amb força detall el reguitzell de ca-
sos que hi va haver a Artesa durant 
un parell de mesos, els autors dels 
quals no van ser enxampats malgrat 
algunes pistes. 

HUMOR. Atents a l’actualitat, 
Quimet i Cosme no podien deixar 
de posar el seu toc singular d’humor 
en relació a les eleccions municipals 
donant originals consells als partits i 
als electors.

ARTESA CANTA I ESTIMA. A la 
contraportada, amb una foto de la 
Coral Infantil Brots d’Il·lusió, dirigida 
per Ramon Casals, l’Orfeó Artesenc 
anuncia que el 14 d’abril organit-
zarà el 12è Aplec de Corals Infantils 
“Juguem Cantant”, que tindrà lloc a 
l’església d’Artesa.

Ramon Giribet i Boneta
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Atès que el període de preinscripció als cen-
tres d’Educació Infantil de Primer Cicle (llar 
d’infants), és del 2 al 13 de maig, us informem 
de la documentació necessària per inscriure el 
vostre fill o filla a la Llar d’Infants Municipal El 
Bressol pel curs 2016-2017. Caldrà que forma-
litzeu la inscripció a les Oficines Municipals. 
- Imprès de sol·licitud de preinscripció, compli-
mentat.
- Certificat mèdic segons el qual l’infant no pa-
teix cap malaltia infecto-contagiosa.

- Certificat mèdic o carnet de vacunacions on 
constin les dosis de les vacunes rebudes amb 
les dates corresponents.
- Fotocòpia del Llibre de Família (de totes les 
pàgines amb anotacions).
- Full de domiciliació bancària degudament 
complimentat.
- Altres documents d’interès: carnet de família 
nombrosa/ monoparental.

ajuntament d’artesa de Segre

informació municipal d’artesa
PLE ordinari 
7 de març de 2016
Absència: Alba Boher i Baró (ERC)

S’aprova, per unanimitat, l’esme-
na de l’acta de les operacions de de-
limitació entre els termes municipals 
de Ponts i d’Artesa de Segre.

S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, el reglament municipal del ser-
vei de la Biblioteca Municipal Joan 
Maluquer i Viladot, així com les nor-
mes de funcionament i ús de l’àrea 
d’activitats, i les normes de funcio-
nament i cessió d’ús dels diferents 
espais de la Biblioteca.

S’aprova, inicialment i per una-

nimitat, el document ambiental es-
tratègic per a la modificació puntual 
número 4, dels articles 364 (cober-
ta agrícola) i 366, 367 i 369 (activi-
tats ramaderes) de la normativa del 
POUM.

S’acorda, inicialment i per unani-
mitat, nomenar a Marta Blanch Se-
rralta secretària del Jutjat de Pau per 
considerar que és la persona idònia 
per al desenvolupament de les fun-
cions pròpies del càrrec, amb efec-
tes a partir del dia 1 de març.

aprovacions
S’aprova la relació de factures 

majors de 120,20 euros, pendents 

d’aprovació corresponents a l’exer-
cici comptable 2015 que pugen la 
quantitat de 184.692,93 euros.

S’aproven les següents llicències 
d’obra:
- Per les obres d’ampliar i reformar 
habitatge unifamiliar, al carrer Po-
nent, 2 d’Artesa de Segre. 
- Pes les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 10 habitatges, 
locals i aparcaments, al carrer Bal-
mes, 14-16, cantonada amb el carrer 
Sant Antoni Maria Claret d’Artesa.
- Per les obres d’obertura de rasa 
d’aproximadament 4,30 m de llarg 
per 0,40 m d’ample per 1,00 m de 

Mes de març

*
Preinscripció a la llar d’infants
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informació municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

profunditat, per a poder subministrar 
gas natural canalitzat a nous clients, 
a l’immoble situat al carrer Tarrago-
na, 15 d’Artesa.
- Per les obres d’obertura d’escome-
sa en la vorera d’aproximadament 
4,30 m de llarg per 0,40 m d’ample 
per 1,00 m de profunditat, per a po-
der subministrar gas natural canalit-
zat a nous clients, a l’immoble situat 
al carrer Tarragona, 15 d’Artesa.
- Per les obres de construcció d’una 
tanca del solar de la Casa Tarré, a 
l’immoble situat al carrer del Pont, 
sense número d’Alentorn.
- Per les obres per fer parets de tan-
cament en cobert existent, conver-
tir-lo en magatzem i augmentar la 

capacitat del dipòsit d’aigua aixecant 
parets, situat a la parcel·la 229 del 
polígon 23, prop de Tudela de Segre.
- Per les obres de picatge i buidatge 
de junts de pedra i rejuntat de morter 
de calç per deixar la pedra vista, res-
taurar cornises i motllures, canviar 
baixants de PVC per xapa galva-
nitzada, remolinar parets i repassar 
sostres i jàsseres del porxo i de les 
façanes de l’immoble situat en el ca-
rrer Únic, 9 del Pont d’Alentorn.

S’aprova la següent autorització 
d’entrada i sortida de vehicles a tra-
vés de la vorera:
- Canvi de titularitat del gual de 5 me-
tres al carrer Calvari, 30 d’Artesa.

S’aprova autoritzar la connexió 

definitiva a la xarxa d’aigua en tres 
pisos de l’immoble del carrer Bal-
mes, 18.

informes d’alcaldia
S’acorda concedir 800 euros de 

subvenció al CENG per les despe-
ses de la trobada d’escoles de bas-
quetbol.

S’acorda concedir 300 euros de 
subvenció al Lokal les despeses de 
la carrossa i disfresses de carnaval.

S’acorda concedir 450 euros de 
subvenció als Amics de la Sardana 
per les despeses de lloguer d’una 
cobla a la Fira Pagesa.

S’aprova concedir 300 euros a 
l’Escola els Planells per les despe-
ses de la Setmana Cultural.

* renovació del DNi 
Les properes dates de renovació del DNI se-
ran:
1 de juny, renovació del DNI i 8 de juny, entrega 
del document. Cal venir a les oficines de l’ajun-
tament a puntar-se. Si no ho podeu fer aquests 
dies, podeu adreçar-vos a l’oficina de tramita-
ció del DNI a Lleida, C/ Jaume II, 15. Tel. 973 
21 42 74. 
Dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h. 
També podeu demanar cita prèvia trucant al 

902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es.

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 maig. 
- Artesa de Segre: dimecres 25 de maig.
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

ajuntament d’artesa de Segre

Dates a recordar
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HOrES CONViNGUDESHOrES CONViNGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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humor
Josep Galcerana mi, com si comencen la campanya de la verema. 

Mentre no em toquin Panamà...
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La Societat Coral la Dàlia Blanca 
ha estat l’encarregada de can-

tar caramelles pels carrers d’Artesa 
des que es va fundar l’entitat, l’any 
1904.

Ha plogut molt durant aquests 
112 anys d’activitat musical, però 
el cert és que els artesencs no en-

tendríem el Diumenge de Pasqua 
sense les nostres estimades Cara-
melles.

La foto té 60 anys d’antiguitat i 
va ser presa a la plaça del Ball (o 
també dita plaça del Josepet). Du-
rant aquells anys era típic construir 
una carrossa que acompanyava els 

cantaires en el seu recorregut per la 
ciutat. Concretament l’any 1956, el 
motiu va ser un molí de vent, que 
van fer amb fusta i van recobrir amb 
boixos. 

Els joves caramellaires posaven 
molt d’esforç i creativitat en l’ela-
boració de les carrosses, les quals 
muntaven sobre un carro que em-
penyia una mula.

En aquells anys les distraccions 
dels joves artesencs eren ben po-
ques: el ball, el cinema i les cara-
melles. Val a dir que sempre van 
cantar cançons tradicionals en ca-
talà i que algun cop els van “reco-
manar” que en cantessin alguna en 
castellà, però els caramellaires s’hi 
van negar i es van mantenir fidels 
a la nostra llengua, que en aquells 
temps estava fortament perseguida 
pel franquisme.

els Protagonistes de la 
foto

Aquell any eren un centenar de 
cantaires. A la foto, hi hem pogut 
identificar les següents persones: 
dret, a l’esquerra de tot, el vailet An-
toni Belchi, i a la seva vora, un noi 
desconegut. 

A continuació, i ja vestits de cara-
mellaires, hi ha Ramon Regué, Pe-
pito Belchi, Joan Pedrós, Miquel Re-
gué i Josep Bernaus de ca l’Estrella, 
un històric i longeu cantaire que va 
estar en actiu fins pocs abans del 
seu decés.

A sota, d’esquerra a dreta, Jo-
sep Aspes, Manolo Garcia i Josep 
Romà.

Les Caramelles formen part de 
la nostra idiosincràsia, són una tra-
dició que ha passat de pares a fills i 
a néts, i que vivim amb “garbo i sa-
tisfacció”.  | Jana i Miquel Regué

imatges d’ahir
1956

Les Caramelles

Una carrossa amb un molí de vent va acompanyar els caramellaires en el seu 
recorregut per Artesa l’any 1956 | Arxiu familiar Miquel Regué i Montserrat
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la foto

El pavelló poliesportiu va ser l’escenari de l’escala en hi-fi de l’AMPA de l’Escola els Planells, un espectacle cada any 
més elaborat i amb propostes més innovadores, atrevides i sorprenents. | Manel García


