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Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca
Veure pàg. 37

25 de novembre
A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
xerrada-col·loqui amb l’escriptor 
Rafel Nadal

30 de novembre
A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca, conferència “La Marató 
de TV3: Ictus i lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques”

7 de desembre
A les 17.30 h, a l’àrea d’activitats 
de la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot, Taller de Nadal per a nens i 
nenes (veure pàg. 37)

14 de desembre
A les 17.30 h, a l’àrea infantil de la 
Biblioteca, Hora del conte

18 de desembre
Tothom amb la Marató de TV3. 
A les 11h, a la Residència de la 
gent gran. A les 12.30 h, zumba a 
la Ctra. d’Agramunt. A les 18 h, al 
Cubtural, Musical Gerónimo. Orga-
nitzen: Club Esportiu Altis i Ajunta-
ment d’Artesa de Segre

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

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
2 jul: Siham Dahmani, filla de Noure-

ddine i de Halima

3 jul: Dylan Díez i Herrera, fill d’Alan i 
de Zaira

11 jul: Joey Hernández i Valluguera, 
filla de María Luisa

10 ago: Daniel Kopach, fill de Yauhe-
ni i de Yana

15 ago: Edurne Juárez i Jou, filla 
d’Enrique i de Cristina

23 ago: Mane Ngaty Ndiaye, filla 
d’Alioune B. i de Ramatoulaye

31 ago: Marc Ribó i Casas, fill de 
Josep M. i de Sabina

19 set: Martina Castellà i Sinca, filla 
de Joan R. i de Gisel

23 set: Adrian Parv, fill de Bogdan V. i 
de Violeta

24 set: Amir El Bennay, fill de Karim i 
de Faouzia N.

DEFUNCIONS
20 jul: Francisco Castellà i Bernaus 

(72 anys), natural de la Fuliola

30 set: Antònia Pascuet i Coma (86 
anys), natural de Vall-llebrera

4 oct: Joan Serentill i Escolà, (86 
anys), natural de Toulouse

9 oct: Maria Folch i Sangrà, (101 
anys), natural d’Anya

15 oct: Pere Fons i Capell, (67 anys), 
natural d’Artesa de Segre

17 oct: Antònia Vilanou i Sala, (90 
anys), natural d’Agramunt

24 oct: Maria Coma i Canosa, (89 
anys), natural del Tossal

26 oct: Joan Tarragona i Rosa, (95 
anys), natural de Tudela

VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIONS

26 oct: Sebastià Farrando i Domingo 
(71 anys), natural de Sta. Maria

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

octubre
ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           
Temperatura mitjana: 16,3°
Temperatura màxima: 27,5° (dia 4)
Temperatura mínima: 4° (11 i 21) 
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 15,5 mm (13)
Total precipitacions: 40,9 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana: 15°

Temperatura màxima: 27,7° (dia 4)
Temperatura mínima: 2,4° (dia 11)  
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima: 13 mm 
   (dia 13)
Total precipitacions:  39,6 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 14,6°
Temperatura màxima: 27,9° 
   (dia 4)

Temperatura mínima: 3,8° (dia 21)  
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 19,3 mm 
   (dia 13)
Total precipitacions:  60,5 mm

FORADADA
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 28 mm 
   (dia 13)
Total precipitacions:  46 mm
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editorial
L’any 2000, The Simpson ja van 
pronosticar que Donald Trump seria 
president dels Estats Units algun 
dia. 

El que semblava un acudit impos-
sible en una de les democràcies 
més consolidades del planeta, ha 
succeït: un nouvingut al món de la 
política serà president de la major 
potència mundial, on arriba amb un 
missatge caspós, misogin i racista, 
i sense el suport incondicional del 
seu partit.

Darrere del candidat republicà, hi ha 
una persona que va créixer amb el 
somni de fer-se ric, famós i pode-
rós. Ambiciós com ningú, diuen que 
Trump va decidir-se a presentar 
candidatura el dia que va ser humi-
liat en públic per Obama, a qui ell 
havia insultat prèviament en qües-
tionar el seu lloc de naixement (va 
insinuar que potser havia nascut a 
l’Àfrica i que això l’inhabilitava com 
a president dels EUA).

Trump és un personatge populis-
ta i demagògic, que parla sense 
embuts. Malgrat no compartir gens 
ni mica la seva ideologia, s’ha de 
reconèixer que diu el que no s’atre-
veix a dir cap altre líder polític. Per 
les coses bones i per les dolentes. 
Potser aquest és el secret del seu 

èxit, molta gent pensa que ja n’hi ha 
prou de polítics que envien missat-
ges buits de contingut i que volen 
quedar bé amb tothom. 

Trump ha aconseguit captar el vot 
de la descontenta classe mitja-
na-baixa americana (blancs i llatins), 
que ja està tipa de l’establishment, 
de tenir feines precàries i de pagar 
més impostos proporcionalment que 
els rics. Una paradoxa increïble: els 
ha convençut un multimilionari que 
viu en un món de luxe i glamour!

A Europa i també a Espanya es 
viu una situació social equipara-
ble a l’americana, on gran part de 
ciutadania està farta de viure en la 
mediocritat i que els polítics de torn 
facin la viu-viu només per conservar 
la poltrona, sense oferir solucions 
als seus problemes reals. Estem 
desconcertats, en alguns llocs 
guanya la dreta més conservadora i 
en altres l’esquerra més trencadora, 
però ningú acaba d’encertar la tecla 
que ajudi a millorar la societat.

Falta veure si Trump compleix les 
seves promeses electorals, algunes 
de les quals atempten directament 
contra els drets humans i que poden 
fer trontrollar les relacions comer-
cials internacionals i la pau mundial. 
El temps ho dirà...

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 9 de desembre

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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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
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noticiari
E l compositor artesenc Bernat Gi-

ribet va estrenar una de les se-
ves obres, Pulsum, a l’Auditori del 
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona el diumenge, 23 d’octu-
bre. Ell mateix ens explica i reflexio-
na sobre aquesta experiència. 

“Tot va començar quan l’Adolf 
Gassol, l’exdirector de l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Artesa de Segre 
em va dir que dirigia un concert amb 
l’Orquestra de Cambra Catalana i 
que en el programa volia introduir-hi 
una obra meva. Jo no en tenia cap 
per la formació instrumental que em 
va dir i quasi no hi havia temps de 
muntar res (una setmana), així que 
em vaig plantejar de fer una reducció 
d’una obra que havia escrit i finalitzat 
aquest estiu per a orquestra gran. 

Dit i fet, en una setmana vaig 
realitzar els canvis pertinents i vam 
poder muntar l’obra. Tot això també 
va ser possible gràcies a l’ajuda del 
meu incansable professor de com-
posició, Bernat Vivancos. L’Adolf, 
director de l’orquestra, va fer l’esforç 
d’interioritzar l’esperit i l’emoció de 
l’obra, es pot dir que vàrem treballar 
colze a colze per poder transmetre 
als músics i al públic els missatges 
amagats en l’obra.  A part, estrenava 
al costat d’un gran compositor ca-
talà, Ferran Cruixent, amb la seva 
obra Android.

Us deixo la nota descriptiva del 
programa perquè sapigueu una mica 
de què va: Pulsió, del llatí pulsum, és 
un terme psicoanalític que es refereix 
a un tipus d’impuls psíquic destinat a 
calmar una tensió interna. En aquest 

cas, l’obra és un esbós de les fanta-
sies relacionades amb les emocions 
d’un procés de dol. Hi ha fantasmes 
passats que apareixen i desperten 
sentiments: nostàlgia, ansietat, ira, 
dolor, ensonyament... Fins i tot, t’in-
citen a escapar-te amb ells. 

L’estrena va ser un èxit - en el 
meu parer - tant d’interpretació com 
de rebuda. La gent del públic que 
després va parlar amb mi em va ex-
plicar com havia sentit l’obra. Hi ha-
via de tot: gent que havia plorat, gent 
que s’hi havia sentit identificada, 
gent que havia vist coses totalment 
diferents de les que hi veig jo, etc. En 
general, tota una experiència. 

Per acabar, voldria agrair aques-
ta oportunitat i fer una petita reflexió 
sobre els artistes que tenim al nostre 
país que no tenen veu o que han de 
marxar. Quasi és un miracle estrenar 
quelcom, per això dono gràcies, però 
és cert que hi ha un problema; tenim 
molt bons músics i poca gent que els 
escolti. L’art ens fa lliures, ens can-

via per dins, ens fa preguntes, ens fa 
créixer. Només això, acabo aquesta 
mena de crítica social animant a po-
tenciar i a assistir als fantàstics esde-
veniments culturals que tenim a prop 
nostre i als polítics del nostre país 
perquè ho potenciïn.”

L’Orquestra de Cambra Catalana estrena 
una de les composicions de Bernat Giribet

A dalt, els protagonistes de la vetllada, i 
a baix, partitura de l’obra
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noticiari

La Biblioteca Joan Maluquer i Vi-
ladot acull l’exposició Escenes 

imaginades de la vida de Jaume I, 
del pintor resident a Baldomar Anto-
ni Borrell. La presentació va tenir lloc 
el dijous, 27 d’octubre, i va anar a 

càrrec del doctor en Història Medie-
val de la Universitat de Lleida Joan 
Busqueta. També hi van assistir el 
pintor, Antoni Borrell, i l’alcalde d’Ar-
tesa, Mingo Sabanés, entre altres.

L’exposició es podrà veure fins al 

30 de desembre i està formada per 
16 quadres en gran format, acom-
panyats dels respectius plafons ex-
plicatius. La mostra està inspirada 
en el Llibre dels feyts, obra autobio-
gràfica de Jaume I.

Exposició d’Antoni Borrell a la Biblioteca
A la presentació, conduïda per l’historiador Joan Busqueta, també hi va assistir l’autor, Antoni Borrell | Jordi Farré

La biblioteca d’Artesa ha partici-
pat aquest estiu en el programa 

Biblioestiu, una campanya de fo-
ment de la lectura entre infants i jo-
ves de 5 a 16 anys que ha impulsat 
el Servei de Biblioteques Públiques 
de Catalunya.

Biblioestiu va començar l’1 de 
juliol i va finalitzar el 15 de setem-
bre amb l’objectiu de promocionar la 
lectura durant les vacances d’estiu. 
El programa oferia una multitud de 

propostes de 
lectura i els par-
ticipants anaven 
sumant punts. El 
sol fet d’inscriu-
re-s’hi garantia 
un obsequi, i 
després hi havia  
diversos premis, 
des d’entrades de cinema fins a 
lots de llibres, pels qui obtinguessin 
més punts. A Artesa, els afortunats  

guanyadors han estat Edna Fonta-
net i Vilanova, Arnau Vidal i París i 
Queralt Regué i Claverol.

La campanya Biblioestiu 
deixa tres premis a Artesa

Els premiats, Edna Fontanet, Arnau Vidal i Queralt Regué
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E l ple del mes passat va aprovar 
la dissolució del Patronat de la 

Ràdio Municipal per tal de simplificar 
l’estructura administrativa d’aquest 
servei. L’alcalde, Mingo Sabanés, 
explica que el patronat estava for-
mat per regidors, tant de l’oposició 

com de l’equip de govern, i persones 
d’entitats del municipi i vinculades a 
la ràdio. El canvi és purament admi-
nistratiu i no té a veure amb el canvi 
d’ubicació i les noves instal·lacions, 
sinó que s’ha fet per facilitar la ges-
tió, donat que hi ha menys activitat 

-no hi ha programes de producció 
pròpia- i menys facturació. 

En aquest sentit, Sabanés re-
corda que tothom qui ho vulgui, ja 
sigui a tall individual o en grup, pot 
presentar propostes de programes 
a l’Ajuntament, que ofereix la possi-
bilitat d’aprofitar unes instal·lacions 
d’alt nivell ara infrautilitzades.

Dissolució del patronat de la ràdio

L ’aparcament subterrani del Cub-
tural, a la plaça de l’Ajuntament, 

té 41 places que el consistori ha ha-
bilitat per a lloguer, però actualment 
està encara pràcticament buit. La 
iniciativa es va emprendre perquè 
hi havia hagut diverses peticions en 
aquest sentit, tot i que una vegada 
s’ha dut a terme, no hi ha hagut res-
posta. L’alcalde, Mingo Sabanés, re-
corda que el consistori manté l’oferta 
i recalca els avantatges de l’equipa-
ment.

“És un lloc cèntric i el preu és 
molt assequible, 30 euros men-

suals. A més, 
oferim totes 
les comoditats, 
des de lavabos 
fins a la porta 
m e c a n i t z a d a 
per accedir-hi”, 
assegura. Les 
condicions són 
dipositar una 
fiança prèvia i 
pagar sis me-
sos per avançat. Per poder oferir 
aquest servei, l’Ajuntament va haver 
de contractar una assegurança dife-

rent i habilitar l’espai per a complir 
els requeriments legals que suposa 
el nou ús.

L’Ajuntament recorda que lloga pàrquings al Cubtural

El pàrquing ofereix 41 places en total | D. Bella
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La campanya de Creu Roja Avis Solidaris farà parada 
a Artesa l’11 de desembre, coincidint amb el mer-

cat setmanal. Aquesta iniciativa consisteix en la venda 
de manualitats fetes pels avis de les residències de la 
comarca. Els diners recaptats es destinen a finançar la 
campanya nadalenca Cap nen sense joguina, també de 
la Creu Roja. Avis Solidaris arriba enguany a la tretzena 
edició, i començarà el 30 de novembre. A més d’Artesa, 
es faran parades a Ponts, Algerri, Balaguer i Bellcaire. 
En la campanya 2015-2016, gràcies a aquesta recap-
tació, es van atendre 219 infants, corresponents a 98 
famílies, d’arreu de la comarca.

Els ‘avis solidaris’ de Creu Roja faran parada a Artesa

L ’Associació Artesenques Actives 
va organitzar una excursió a Llei-

da el 19 d’octubre. L’itinerari incloïa 

la visita a l’església de Sant Martí, 
del segle XII, i la descoberta del di-
pòsit del Pla de l’Aigua, construït el 

segle XVIII i que abastia d’aigua la 
ciutat. De tornada van visitar el Molí 
del Duch, a Torrelameu.

Excursió a Lleida de l’associació Artesenques Actives
L’església de Sant Martí i la visita al Pla de l’Aigua | D. Bella

Els productes que es venen són fets pels avis | Creu Roja
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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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baldomar
ORDENANCES FISCALS

En el Ple del dia 4 de novembre, 
es van aprovar les taxes pel 

proper exercici, any 2017, com ara 
aigua, wi-fi, cementiri, brossa, etc. 
Els preus es mantenen respecte del 
2016, però les escombraries sembla 
que tindran una important pujada en 
els propers anys. Només podrem 
evitar-ho si reciclem més i millor.

SARDINADA

L ’Associació de Veïns va organit-
zar una sardinada el dia 22 d’oc-

tubre, com cada any per aquestes 
dates. Hi varen assistir una seixan-
tena de persones, que gaudiren de 
l’àpat a la plaça de la Font.

CASTANYADA

E l dia 31 el Ca-
sal, ara amb 

nou servei, va aco-
llir la tradicional 
castanyada. Es va 
servir pa amb tomà-
quet i embotits i pa-
nellets i castanyes 
a la quarantena de 
persones que van 
gaudir de la vetlla-
da.

V CURSA DE BALDOMAR

E l dia de Tots els Sants, l’Asso-
ciació Esportiva de Baldomar 

va celebrar la cinquena edició de la 

caminada i cursa de muntanya de 
Baldomar, puntuable pel campionat 
de la Noguera (més informació a la 
pàgina 33).

Novetats de l’EMD

* Vas néixer el 1998? Vine a fer-te la foto!

LA PALANCA convoca els nascuts l’any 1998 
a una foto de grup el diumenge, 18 de desem- 
bre, amb motiu del seu 18è aniversari. 

Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Dia i hora: 18 de desembre de 2016, 13 hores

Agrairíem que confirméssiu la vostra assistèn-
cia a revistalapalanca@gmail.com

Nascuts l’any 1998
convocatòria - foto de grup

La festa de la Castanyada va tenir lloc al Casal | EMD

EMD Baldomar
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Amb motiu del centenari Teresa Montsonís, veïna de 
Foradada, l’alcaldessa del municipi, Maricel Segú, 

els regidors de l’Ajuntament i la presidenta del Consell 
Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell, es van 
desplaçar el dia 7 d’octubre a la residència de gent gran 
d’Artesa de Segre, on resideix actualment la Teresa, per 
felicitar-la i fer-li entrega d’una placa commemorativa, un 
ram de roses i una foto de Foradada. A l’acte també hi 
van assistir alguns veïns de Foradada i la família.  

L’Ajuntament de Foradada 
felicita Teresa Montsonís

municipis

E l passat mes de setembre, l’ajun-
tament de Foradada va contrac-

tar el servei de l’aplicació per a dis-
positius mòbils (app) eBando com a 
canal de comunicació directe i segur 
amb els ciutadans i ciutadanes del 
nostre municipi.

Aquest mitjà permet anunciar i 

comunicar tots els esdeveniments 
i notícies importants i interessants 
que es duen a terme dins o fora del 
municipi de forma instantània.

Concretament, el funcionament 
és el següent: quan l’ajuntament 
penja un nou pregó (que és el nom 
que reben a l’app les notícies i es-

deveniments que es comuniquen), 
l’usuari que tingui instal·lada l’apli-
cació al seu dispositiu rep un avís al 
dispositiu mòbil indicant-li la publica-
ció i la pot consultar al moment.

Amb aquest servei, el municipi fa 
un pas més dins de l’era moderna i 
les noves tecnologies.

El municipi de Foradada contracta l’aplicació eBando

Teresa Montsonís, amb les autoritats i la família | Aj. de Foradada
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la noguera
Anna M. Vilanova i Alentorn

L’AIGUAT DE BALAGUER DEIXA DANYS 
PER VALOR DE 400.000 EUROS

E ls danys ocasionats per la riuada del 23 de setem-
bre a Balaguer, tenint en compte els carrers, im-

mobles, equipaments municipals i vies afectats, s’han 
xifrat en 400.000 euros. Els més greus se centren al 
barranc de Rucs, completament arrasat per la força de 
l’aigua, i també el carrer Barri Nou.

BALAGUER ESTUDIA MULTAR ELS BANCS 
QUE TINGUIN PISOS BUITS

L ’Ajuntament de Balaguer estudia sancionar les en-
titats bancàries que tinguin pisos buits. Es pretén, 

d’aquesta manera, que els pisos s’incloguin en la borsa 
de lloguer social. 

PONTS NO PRIVATITZARÀ L’ESCOLA DE 
MÚSICA

L ’Ajuntament de Ponts ha decidit que aquest any 
no privatitzarà el servei de l’escola de música, ja 

que ha aconseguit una reducció del dèficit. Aquesta 
reducció s’ha aconseguit amb una reorganització de 
les hores lectives dels docents i un canvi en els grups 
d’alumnes en funció dels estudis.

ASPID AVALA EL TREN DE LA POBLA

L ’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics 
de Lleida (Aspid) ha avalat l’accessibilitat i mobi-

litat dels nous trens de la línia de la Pobla de Segur. 
Només ha trobat una mancança en tota la línia, que és 
a l’estació Lleida - Pirineus, on es necessita una rampa 
per poder accedir al tren. La majoria d’estacions, però, 
estan perfectament adaptades. 

COWORKING AL VIVER D’EMPRESES DE 
BALAGUER

E l viver d’empreses de Balaguer tindrà un espai  
coworking. Aquest sistema, molt estès arreu d’Eu-

ropa i que també es pot trobar en altres indrets de les 
terres de Lleida, consisteix en compartir un mateix es-
pai de treball entre diferents petites empreses o empre-
nedors. A Balaguer, permetrà a les empreses instal·la-
des al viver comparteixin un mateix espai de treball on 
poder desenvolupar els seus projectes professionals 
de manera independent i també fomentar projectes co-
muns.

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL

Aula d’Extensió Universitària: Una vintena de per-
sones participen aquest curs a l’Aula que es realitza 
al Casal d’Avis de Menàrguens. Es fa una vegada al 
mes, i hi ha la possibilitat de participar a les excursions 
organitzades per l’Aula de Balaguer. 

Escacs per a la gent gran: l’Àrea dels Serveis Socials 
ha posat en marxa aquest projecte, que consisteix en 
un taller d’escacs amb un programa informàtic. 

Fent ruta: Ha començat la 3a temporada d’aquest pro-
grama a Ràdio Balaguer, en el qual s’expliquen totes 
les propostes, experiències, actualitat i productes tu-
rístics de la comarca i de tota la província de Lleida. 
S’emet l’últim dijous de cada mes a les 9.00 i a les 
20.00. També es poden escoltar per la web de Ràdio 
Balaguer.

Festa dels Infants: El 6 de novembre es va celebrar la 
2a Festa dels Infants a Ivars de Noguera, adreçada als 
infants de 3 a 12 anys, amb una ludoteca mòbil de jocs 
i un espectacle de titelles.
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Amb l’arribada de les pluges du-
rant 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 impor-
tància de collir i consumir només 
aquells bolets que se sàpiguen iden-
tificar i que presentin un bon estat 
de conservació, tal com ha advertit 
l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya (Aspcat). En aquest sentit, 
el desconeixement i la confusió de 
bolets tòxics amb altres espècies 
comestibles d’aspecte semblant fan 
que cada any es produeixin intoxica-
cions. 

Entre les espècies variades de 
bolets que creixen als boscos ca-
talans, n’hi ha un centenar de tòxi-
ques. 

Malauradament, en arribar la 
temporada de bolets, es produeixen 
accidents, alguns fins i tot mortals. 
Gairebé la totalitat de les intoxica-
cions mortals les provoca la farine-
ra borda o cogoma borda (Amanita 
phalloides), un bolet molt tòxic i bas-
tant freqüent als nostres boscos. La 
majoria d’aquestes intoxicacions es 
donen en l’àmbit familiar. 

Des de l’any 2010 fins a l’any 
passat s’havien notificat 30 brots 

d’intoxicació per bolets a l’Aspcat, 
amb 92 persones afectades, 23 
d’hospitalitzades i 3 defuncions. 

L’Aspcat també alerta que, a cau-
sa de la pluja i en funció del grau de 
maduració, es poden modificar al-
gunes característiques dels bolets, 
com el color, l’ornamentació o l’as-
pecte de les làmines i el peu, cosa 
que pot induir a error a l’hora d’iden-
tificar-los. Així, si es necessita ajut 

per fer-ho, més que guiar-se a tra-
vés de fotografies i làmines, el més 
aconsellable és consultar un expert 
i, en cas de dubte, rebutjar sempre 
collir el bolet.

També ens recomana que no 
es cullin aquells 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 al-
tres components químics. 

En cas que es  presentin símp-

tomes digestius o nerviosos després 
d’haver-ne menjat, cal anar imme-
diatament al centre mèdic més pro-
per i portar, si es pot, restes dels bo-
lets ingerits.

Els bolets tòxics més freqüents a 
Catalunya, que es poden confondre 
amb espècies comestibles són la 
farinera borda, els bolets de mante-
llina, el bolet de greix, el reig bord, 
el pixacà, la gírgola d’olivera, el fre-
dolic metzinós, els barrets de bruixa, 
les candeletes (Clitocybe sp. pl.), 
el matagent, les palometes (Lepio-
ta sp. pl.), la galerina metzinosa, el 
paxil·le tòxic i el carner bord.

Els consells són:
• Anar acompanyat d’un expert o 

consultar-li si dubtem. 
• Dur un mapa, brúixola o telèfon 

mòbil, per no perdre’s dins el bosc.
• Consumir només bolets que co-

neguem i que estiguin en bon estat.
• En cas de tenir símptomes di-

gestius o nerviosos després d’ha-
ver-ne menjat, cal anar immediata-
ment al centre mèdic més proper i 
portar, si es pot, restes dels bolets 
ingerits.

Més informació a: http://web.
gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/
temporada-de-bolets/bolets-00001/
bolets-toxics/

Els bolets tòxics més freqüents a Catalunya

el cap informa

Prop de carreteres 
o ciutats, els bolets 
poden acumular 
elements químics
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escola els planells
E l curs passat, en la 38a edició dels 

Premis Baldiri Reixac, el nostre 
centre va rebre un dels 12 premis que 
s’atorguen a escoles dels territoris de 
parla catalana.

Posteriorment, la Fundació Caru-
lla, promotora dels premis, ens va con-
vidar a participar en la V Jornada Pre-
mis Baldiri Reixac, que va tenir lloc a 
Martorell el 22 d’octubre. Els objectius 
de la jornada se centraven en enfor-
tir lligams entre escoles i professorat, 
compartir experiències i treballs, pro-
moure la innovació educativa i conso-
lidar una escola compromesa amb el 
país. A més de disposar d’un espai per 
a l’exposició de materials i de poder 
escoltar una xerrada sobre innovació 
educativa, l’activitat principal de la jor-
nada consistia en 36 presentacions de 
20 minuts, concentrades en dos blocs 
horaris, dintre dels quals s’agrupaven 
en sis blocs temàtics.

L’equip directiu es va encarregar 
de l’exposició. Atès que era un premi 

com a escola i no a un treball en con-
cret (com va ser el cas del curs 2014-
2015, en què es va premiar el Projecte 
Pastorets de 5è), es va creure conve-
nient presentar un dels punts forts –al 
nostre parer– del projecte educatiu del 
centre: l’arrelament a l’entorn. 

A partir d’una presentació del nos-
tre territori, l’exposició va continuar 
amb una mostra gràfica d’activitats 

de tot tipus (sortides, projectes, tre-
balls de llengua, festes...) en què el 
coneixement i la valoració de l’entorn 
són objectius bàsics. Per acabar, es 
va presentar el projecte d’innovació 
que significa l’apadrinament del túmul 
megalític de Seró com a element pa-
trimonial rellevant i proper.

Una escola arrelada a l’entorn

La presentació es va fer a Martorell el 22 d’octubre | foto: Escola Els Planells
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escola els planells institut els planells

E l 24 d’octubre va tenir lloc el lliurament dels Premis 
Extraordinaris de Batxillerat 2015-16, organitzats 

pel Departament d’Ensenyament, amb la presència 
del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Es 
van premiar 55 alumnes d’entre 1.000 participants. Per 
participar-hi cal tenir una nota mínima de batxillerat de 
8,75. Els qui la tinguin i sol·licitin participar-hi, prenen 
part en unes proves que inclouen comentaris de textos, 
i idiomes i altres matèries específiques de la seva mo-
dalitat de batxillerat. La nota màxima d’aquestes proves 
són 40 punts, i el premi és pels qui n’obtinguin a partir 
de 34. Dos dels tres únics estudiants lleidatans pre-
miats enguany són de l’Institut Els Planells, Pau Jovell 
i Pau Farré, mentre que el tercer lleidatà és alumne de 
l’Institut Gili i Gaya de Lleida.

Premis de Batxillerat

L ’alumna de segon de Batxillerat de l’Institut Els Pla-
nells Judit Ros ha rebut un dels guardons de les 

proves PAAU 2016. L’entrega va tenir lloc el 18 de juliol 
a l’Auditori de Barcelona. S’han premiat 430 estudiants 
catalans que han tret un mínim de 9 a la fase general 
de la Selectivitat, dels quals 246 són noies i 184 nois, 
i 189 provenen de centres públics i 241, de concertats 
i privats. Des d’aquí aprofitem per felicitar la Judit per 
l’excel·lent feina feta. 

Judit Ros rep una distinció 
per les proves PAAU
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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E l diumenge dia 2 d’octubre vàrem 
fer la sortida que s’havia hagut 

de postposar i que teníem pendent 
les tres associacions, el CEB Centre 
Excursionista de Balaguer, Les Peü-
lles del Montsec i Terres del Marque-
sat. 

La sortida la vàrem fer per terres 
de la Noguera, sortint des d’Albero-
la cap a Montessor i els Picons i de 
retorn a Alberola. Aquest recorregut 
feia uns 9 quilòmetres. 

L’excursió va estar organitzada 
per les tres entitats conjuntament, i 
guiada per una persona excepcio-
nal, en Xavier Mora, catedràtic de 
Matemàtiques de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

Mora és un home treballador i 
que estima el seu territori, com de-
mostra el fet que ha recuperat, se- 

nyalitzat i desbrossat  diferents sen-
ders que estaven perduts. 

ITINERARI

Vam començar a la plaça d’Al-
berola, on ens vàrem retrobar amb 
vells amics com en Jaume Casals, 
president del CEB de Balaguer, i en 
Lluis Garrofé, que en aquesta ocasió 
no va poder acompanyar-nos durant 
tota l’excursió, però que va venir a 
saludar-nos. Li desitgem una ràpida 
recuperació. 

Vam passar per Montessor, un 
poble perdut on vam visitar les ruï-
nes de l’església de Santa Maria, i 
tot seguit vàrem esmorzar al peu 
dels Picons, on els més agosarats 
varen pujar per una corda fins al 
cim, on hi ha les restes del castell i 
des d’on s’albira una panoràmica del 

pantà de Santa Anna. Abans d’iniciar 
el retorn, el senyor Antoni Brusau 
ens va relatar una faula del poble de 
Montessor.

Retornàrem per un altre camí, on 
hi ha una masia en estat d’abandó. 
Va coincidir que per aquest camí s’hi 
feia una competició de bicicletes de 
muntanya.

L’excursió va finalitzar a la plaça 
del poble d’Alberola i va durar unes 
4 hores en total. El punt més alt van 
ser els Picons que ratllen els 951 
metres d’altitud.

Aquí ens acomiadàrem. Ara, ja 
toca preparar el programa de l’any 
vinent. 

Continuarem col·laborant amb 
altres entitats i ens potenciarem els 
uns als altres.

| Terres del Marquesat

Sortida excursionista conjunta de tres 
entitats: d’Alberola a Montessor i els Picons

les entitats

L’excursió la feien Terres del Marquesat, Centre Excursionista de Balaguer i les Peülles del Montsec | Terres del Marquesat
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les entitats

E l dia 29 d’octubre es va celebrar 
al nostre poble, Alòs de Bala-

guer, el cinquè aniversari de la Pen-
ya Barcelonista d’Alòs de Balaguer. 
Es van fer els actes que us expli-
quem tot seguit.

En primer lloc, ens vam reunir al 
poliesportiu de la població per fer 
una paella per 150 persones, on 
vam comptar amb la presència del 
membre de la Comissió de Penyes 
del F.C. Barcelona Manel Torrentallé 
i de l’exjugador Joan Torrent, amb el 
suport del consistori del poble.

Va obrir els parlaments l’alcalde 
d’Alòs, Lluís Soldevila, que va expli-
car la importància que tenen aques-
tes entitats en poblacions petites 
com Alòs. Seguidament, el president 
de la Penya d’Alòs, Àlex Rodríguez, 
va agrair la presència dels represen-
tats del F.C. Barcelona a l’acte de ce-
lebració, i va explicar l’admiració que 
desperta la Penya d’Alòs pel fet de 
tenir més socis que persones censa-
des al poble. 

A continuació, l’exjugador del 

Barça va amanir les postres expli-
cant diverses anècdotes del club. 
Per últim, el representant del Barça 
va recalcar la vida i l’activitat del món 
penyístic al voltant del club, amb ac-
tes com el d’Alòs.

Després del dinar es va fer el se-
gon Bingo Solidari, amb l’objectiu de 
recaptar diners per la Marató de TV3, 
que se celebra al desembre i que 
aquest any està dedicada a les le-
sions medul·lars i cerebrals traumà-
tiques.

En aquest punt volem fer esment 
dels comerços i col·laboradors que 
van fer possible el bingo. Així, do-
nem gràcies a Cal Rellotge d’Artesa 

de Segre, Olis Macià, Celler Vall de 
Baldomar i Mel Llaó, que van pro-
porcionar els obsequis dels Bingos, 
juntament amb el premi estrella, una 
samarreta signada pels integrants 
de la davantera del Barça Neymar, 
Suárez i Messi. L’agraciada que es 
va endur aquest premi de luxe va ser 
l’Emma Trepat.

La recaptació va ser de 600 eu-
ros, i s’ha valorat com un èxit de par-
ticipació per part dels representants 
de la Penya.

Esperem que sigui del vostre in-
terès.

| Penya Barcelonista d’Alòs de 
Balaguer

La Penya Barcelonista d’Alòs fa cinc anys

Els penyistes van gaudir d’un dinar de germanor i una gran festa
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pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

Hi ha un racó
en el meu cor,
on les muntanyes
cobren vida.

Es nodreixen de l’aigua
que corre per les meves venes,
per formar petits salts d’aigua
i grans boscos. 

En aquest espai,
també s’hi poden veure
desenes d’espècies
de diferents animals,
corrent lliures pels prats,
saltant entre roques
o sobrevolant penya-segats.

També, s’hi poden veure
infinitats de colors,
que sorgeixen
de les flors,
dels arbres
i del contrast de l’aigua
amb el Sol. 

Hi ha un racó
en el meu cor,
on cada batec
dóna vida a tot això.

Hi ha un indret,
sovint crec que inabarcable,
en aquest múscul que bombeja
que sent que forma part
de tot això.

Tan de bo,
la Terra guardi
algun que altre batec
per poder nodrir
aquest cúmul de bellesa,
vida i grandesa
que s’amaga 
en els punts més alts
del planeta. 

Batecs

FOTO: Neus Mora
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tema del mes

E l 19 d’octubre va fer tres anys 
de la inauguració de l’Espai 

Transmissor del Túmul de Seró. 
Durant aquest temps s’ha anat fent 
camí per convertir el que ja era un 
valor científic, cultural i arqueològic 
de primer ordre en un atractiu turístic 
i dinamitzador del municipi.

El repte és important i s’han 
aconseguit resultats, tot i que encara 
hi ha molta feina pendent i en alguns 
camps d’acció hi ha encara molt per 
explotar. A banda de la importància 
de les restes arqueològiques que 
han originat l’equipament, durant 
aquests anys s’han anat explorant 
altres vies de promoció. Una és l’ar-
quitectònica, arran de la concessió 
del premi FAD d’arquitectura a l’es-
tudi Toni Gironès, autor de l’edifici, 
pocs mesos abans que s’inaugurés. 

També es va apostar pel turis-

me gastronòmic i la promoció dels 
productes de proximitat, amb l’ober-
tura de l’agrobotiga i la creació de 
productes específics per part d’em-
preses i artesans de la zona. Així 
mateix, es va explorar l’astroturisme 
aprofitant l’impuls i la proximitat de 
la destinació Starlight del Montsec.

Tot plegat, sense oblidar el pal 
de paller, les restes funeràries. Són 
les protagonistes del museu i l’eix 
vertebrador de les visites guiades a 
l’equipament i de les diverses acti-
vitats que s’hi han dut a terme. En-
tre aquestes, destaquen les visites 
d’escolars o els tallers. El darrer es 
clou aquest mes i ha tractat el túmul 
com a eina pedagògica, amb la par-
ticipació, entre altres col·lectius pro-
fessionals, de docents.

Així mateix, i en el marc de la 
promoció turística, de la mà de l’as-

sociació Montsec Turístic s’han fet 
intercanvis amb empresaris del sec-
tor d’arreu de Catalunya. Un dels 
últims va ser precisament aquest oc-
tubre, amb la visita d’empresaris de 
Barcelona, que van conèixer l’equi-
pament i el podran promocionar en-
tre els seus clients.

VISITES

Des que va obrir, més de 4.000 
persones han visitat el centre. El 
primer any, el 2013, hi va haver 807 
visites, el 2014 van ser 1.393 i el 
2015, 1.290. Enguany en porta 600, 
una davallada que els responsables 
del centre atribueixen a l’organitza-
ció de menys activitats de grup que 
altres anys.

Un altre dels perfils que s’ha po-
tenciat és el públic escolar. L’escola 
els Planells va adoptar el monument 

Balanç dels tres primers anys 
de l’Espai Transmissor de Seró

Una de les darreres visites professionals i a la dreta, signatura al llibre de visites, imatge de la inauguració i taller
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el 2013, i cada any hi ha fet diverses 
visites d’escolars (una setantena 
tant el 2014 com el 2015, i més d’un 
centenar aquest 2016). 

Un altre col·lectiu interessant 
és el públic internacional. Al llarg 
d’aquests tres anys, l’equipament ha 
portat al nostre municipi persones 
dels Estats Units, Gran Bretanya, 
Corea, Suïssa o fins i tot un cubà, 
entre altres nacionalitats.

Ara bé, el gruix de visites és el 
turisme de proximitat, de Lleida i de 
la resta de Catalunya, i a més dis-
tància, de la resta de l’estat (Aragó, 
País Basc i Madrid, principalment).

FUTUR

Ara la gestió del centre és muni-
cipal, i també hi ha un conveni amb 
el Museu de la Noguera, signat el 
gener de 2013, pel que fa a l’asses-
sorament, conservació i promoció 

de l’equipament. 
Ara bé, per tal 
de regularitzar la 
situació, el con-
sistori ha optat 
per externalitzar 
la gestió.

Així, el ple 
de novembre ha 
aprovat les ba-
ses del concurs 
per adjudicar-la. 
A grans trets, les 
bases del concurs de gestió preveu-
en una assignació anual de 16.500 
euros a qui se l’adjudiqui, que a més 
tindrà participació en els ingressos 
de les entrades i de la botiga. 

Per la seva banda, s’exigeix als 
concursants uns requisits formatius 
i de titulació. Així mateix, s’han de 
comprometre a garantir uns horaris 
mínims d’obertura al públic i una do-

tació mínima de personal que per-
meti oferir un bon servei als visitants.

L’alcalde, Mingo Sabanés, ha ex-
plicat que aquest pas és necessari 
“per tenir les persones que hi hagi a 
l’equipament en una situació regula-
ritzada” i que la intenció del consis-
tori és que permeti treure el màxim 
partit a aquest espai. És previst que 
la nova gestió s’adjudiqui el 2017.

tema del mes #temadelmes

La primera visita escolar va ser el maig de 2014

Del 19 al 22 d’octubre l’Espai 
Transmissor de Seró va par-

ticipar en un intercanvi promocio-
nal, institucional i professional a 
l’illa de La Palma, a les Canàries, 
organitzat per l’Associació Mont-
sec Turístic. També hi van assistir 
representants dels consells co-
marcals de la Noguera i el Pallars 
Jussà, socis l’Associació Montsec 
Turístic i empresaris turístics de la 
zona. 

Ramon I. Canyelles i Josep M. 
Mayora, actuals responsables de 
l’equipament i titulats Monitors As-
tronòmics Starlight, van mantenir 
una reunió de treball amb el pre-
sident del Cabildo Insular, la con-

sellera de Turisme i altres càrrecs, 
a més d’empresaris i científics 
de l’illa, on van presentar l’Espai. 
Van exposar la importància de les 
restes arqueològiques en el con-
text del megalitisme continental, 
la singularitat de l’edifici que les 
aixopluga i les activitats que s’hi 
fan, destacant les observacions 
astronòmiques nocturnes.

La visita era el retorn de la que 
institucions, científics i empresaris 
van realitzar a la Noguera ara fa 
dos anys, en la qual l’aleshores 
conseller de Turisme de l’illa i la 
resta de membres de la delegació 
canària van visitar l’Espai Trans-
missor de Seró.

Promoció a l’Illa de la Palma

Observació astronòmica, a dalt, i 
reunió al Cabildo | R.I. Canyelles
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Fantàstic sopar dels 40 anys, ce-
lebrat el dissabte dia 22 d’octubre. 
Moltes felicitats a tots. | 1976-2016

Sopar dels 
40 anys

vida social

A dalt, foto de grup de la cinquantena d’assistents al sopar i a sota, per grups 
(Escola Els Planells, Col·legi Sant Josep, originaris de fora) 
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vida social

E l dia 23 d’octubre, els nascuts 
l’any 1956 ens vam trobar per ce-

lebrar plegats que aquest any en fem 
60. Malgrat tenir més cabells blancs, 

tenir més arrugues i segurament 
menys energia, ens vam adonar que 
dins l’equipatge encara hi tenim molta 
il·lusió i ganes de riure i disfrutar per 

a poder recórrer el camí d’aquesta 
aventura fantàstica que és la vida.

Nois i noies del 56, per molts  
anys!!!

Trobada dels nascuts l’any 1956
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Benvolguts artesencs i artesen-
ques:

Des de la Regidoria de Festes i 
la Comissió de Festes considerem 
que és necessari fer un balanç pú-
blic de la Festa Major 2016.

Primer de tot, voldríem demanar 
disculpes per si en algun moment 
no vam estar a l’altura de les cir-
cumstàncies. Concretament, us de-
manem excuses per l’error que vam 
cometre amb l’horari del concert del 
diumenge.

A banda d’això, en conjunt, pen-
sem que hem fet una gran Festa 
Major, del nivell d’un gran poble com 
és Artesa, amb una abundant varie-
tat d’activitats per a totes les edats 
i la presència de grans orquestres i 
grups reconeguts en els concerts... 
Tot plegat, ho hem fet intentant inno-

var i millorar a cada Festa.
Tot i que intentem que hi hagi 

activitats per a tothom i som cons-
cients que suposa un esforç físic, 
econòmic i un compromís per a tots 
nosaltres, veiem que en algunes 
propostes no hi ha resposta, o si 
més no, la que esperàvem quan les 
vam planificar. 

Concretament, hi ha dues activi-
tats del programa de la Festa Major 
que any rere any van a menys, com 
són el sopar de germanor i l’espec-
tacle. 

Som conscients que potser és 
necessària una reinvenció o un re-
plantejament d’aquestes propostes 
en concret, però si no hi ha un canvi 
de tendència, ens fa por que s’aca-
bin perdent activitats que durant 
tants anys han estat presents en el 

nostre programa de la Festa Major 
i que hem viscut tots els artesencs.

Finalment, volem aclarir que la 
gent de la comissió de Festes treba-
llem voluntàriament i gratuïtament 
durant tot l’any per organitzar totes 
les festes que es duen a terme al 
nostre municipi. 

| Regidoria de Festes 
| La Comissió

cartes
Carta de la Regidoria de Festes

a la redacció

Un moment de la nit jove | Flips Media
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esports
Sonava el despertador, eren les 

6.45 del matí de l’últim dissabte 
d’octubre. Ho teníem quasi tot pre-
parat i encabit a la furgoneta, tan 
sols calia preparar el menjar i la mo-
txilla que utilitzaríem al llarg de les 
dues sortides del cap de setmana.

A les 7.30 esmorzàvem a Artesa 
de Segre, on ens trobàvem amb la 
resta de membres del grup per sor-
tir junts cap a Benasque. Allà, els 
que ho varen necessitar, van llogar 
el material d’alpinisme i vam seguir 
en cotxe fins al refugi de Corones. 
Havent arribat al refugi, punt on ens 
instal·làvem dissabte i diumenge, 
vam agafar les motxilles, vam alçar 
la vista cap als cims on volíem pujar 
i... Amunt!

L’ascens, fins als 2.600 metres, 
va resultar força tranquil, restant el 
desnivell que exigeix la vall. A partir 
d’aquella alçada, la neu i el gel van 
començar a dificultar-lo, fins que, 
definitivament, ens vam haver de 
posar els grampons, que gairebé ja 
no ens vam treure fins al cim, ja que 
alguns van pujar per la canal i d’al-
tres, escalant. 

Un cop al cim de la Tuca de Cu-

lebras (3.062 metres), vam obser-
var les vistes que ens oferia i vam 
començar a mirar-nos el Pas de 
Cavall (paret que separa els cims 
de Culebras i Vallibierna). Com que 
hi havia neu i gel al pas, vaig pas-
sar-lo primer, per comprovar l’estat 
de la roca. Descartat qualsevol risc, 
van començar a passar la resta de 
membres del grup en direcció al se-
güent objectiu, el Vallibierna (3.069 
metres). 

Després de fer algunes fotos i re-
cuperar forces, vam desfer el camí 
per on havíem pujat, excepte els qui 
ho havíem fet per la via d’escalada, 
que també vam baixar per la canal 
(d’uns 30 a 35º d’inclinació). Un cop 
al coll, vam desviar-nos per fer la Tu-
ca Arnau (2.814 metres). 

Tot seguit, “tan sols” ens queda-
va una baixada de 800 metres fins al 
refugi. Hi vam arribar entre les 19.30 
i 20.30, i vam començar a preparar 

Tocant el cel pirinenc: ascensió als 
cims de Culebras, Vallibierna i Aneto

Tots els participants, d’esquerra a dreta: a dalt, Gerard, Judit, Neus i Ivan; a 
baix, Joan, Marcos i Hèctor. Pàgina següent, Pas de Cavall i Aneto
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el sopar i el material per l’endemà 
poder pujar l’Aneto (cim més alt del 
massís pirinenc). 

El despertador va sonar a les 
4.45 h. Llavors em tocava la tasca 
més difícil, aixecar-los a tots! Un cop 
tots dempeus, vam començar a es-
morzar, vestir-nos i deixar llesta la 
motxilla amb el material que utilitza-
ríem. Abans de les 6, amb els fron-
tals encesos, vam començar a cami-
nar. Dúiem un bon ritme, que vam 
seguir amb constància fins al segon 
“Ibón” (llac pirinenc). A partir d’allà, 
ja albiràvem completament el cim. 

La pujada que es va fer més pe-
sada, a nivell psicològic, va ser la 
pedrera abans del Coll de Coronas 
(situat a 3.200 metres). Amb inter-
canvis de neu, roca i gel, la tècnica 
de pujada s’havia de depurar cada 
cop més, fins al punt de començar a 
fer alpinisme de debò. Arribats al co-
ll, ens vam col·locar els grampons i 
vam seguir cap al nostre objectiu. En 
pocs minuts, avançant per la glacera 

a bon ritme, ens vam aturar a l’inici 
del Pas de Mahoma (pas que s’ha 
de realitzar entre blocs de roca que 
condueixen a la punta del cim, on hi 
ha la creu). Tan sols un home havia 
arribat abans que nosaltres. Pel que 
ens deia, el pas estava una mica 
nevat i glaçat. Ell, en vista d’aques-
tes condicions, s’havia quedat a la 
meitat i havia girat cua. Així, en vista 
d’aquests factors, similars al dia an-
terior al Pas de Cavall, vaig preferir 
passar primer per comprovar l’es-
tat real dels últims metres que ens 
conduïen al cim. Certament, la neu 
i el gel dificultaven una mica l’accés, 
però sense cap ensurt i amb rapi-
desa, vam poder passar tots, sense 
necessitat de cordes ni passa-mans. 

Un cop allà, aprofitant el bon dia 
que feia, vam quedar-nos una bona 
estona observant les vistes que ofe-
reix el cim i fent-nos algunes fotos 
de record. La baixada va finalitzar, 
de nou, al refugi, on vam dinar i es-
calfar-nos a la llar de foc sense cap 

entrebanc. Per tant, cap de setmana 
amb objectius més que complerts i 
amb una companyia increïble que 
em van fer gaudir com mai d’aquest 
esport tan espectacular que és l’alpi-
nisme. | Ivan Balagueró
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E l passat dia 1 de novembre, 
com ja és habitual, la Cursa de 

Baldomar va posar el punt final a la 
Lliga de la Noguera de curses de 
muntanya de 2016. Aquesta 3a edi-
ció ha batut el rècord de participa-
ció: un total de 1.156 persones s’han 
inscrit a almenys alguna de les deu 
curses que enguany han format part 
de la Lliga. A més, també s’ha incre-
mentat el nombre de finishers, és a 
dir, persones que han acabat com a 
mínim vuit de les deu curses de la 
competició, les quals han estat 22, 
entre corredors i caminadors. 

La Lliga també ha crescut en 
nombre de curses. Aquest any, tres 
pobles més de la comarca s’han 
unit a aquesta iniciativa que va co-
mençar l’any 2014: Santalinya (Les 
Avellanes), Ponts i Gerb. 

Així, durant aquesta temporada 
s’han organitzat les curses següents: 
Vertical de les Ànimes (Vilanova de 
Meià, 19 de març), Cursa Lo Meló 
(Artesa de Segre, 1 de maig), Cursa 
de la Serp (La Sentiu de Sió, 7 de 
maig), Trail Lo Bunker (Foradada, 5 
de juny), Trail de Castellars (Alòs de 
Balaguer, 13 d’agost), Les Peülles 
(Santalinya, 4 de setembre), Perse-
guint la Perdiu (Vilanova de Meià, 10 
de setembre), Trail de Ponts (Ponts, 
2 d’octubre), Gerbtrail (Gerb, 9 d’oc-
tubre) i Cursa de Baldomar (Baldo-
mar, 1 de novembre). Totes solen 
constar d’una cursa i d’una camina-
da de muntanya, i de curses infan-
tils, que fomenten l’esport entre els 
més menuts.

Una altra novetat de la 3a edició 

de la Lliga de la Noguera ha estat 
la classificació per equips. Així, no 
només han pogut fer podi persones 
individuals, sinó també associacions 
i clubs esportius. L’equip del CU-
DOS, d’Artesa de Segre, ha estat 
el primer classificat, seguit dels cor- 
redors i caminadors de l’A. E. Lo 
Bunker, de Foradada, i dels de l’A. 
E. Baldomar.

L’èxit de participació i la bona crí-
tica anima la Lliga de la Noguera a 
continuar amb aquesta competició 

anual, que ja s’està fent ressò més 
enllà de la nostra comarca. Per això, 
des de l’organització de la Lliga, 
volem agrair la fidelitat de tots els 
corredors i caminadors que hi parti-
cipen, i la inestimable col·laboració 
i bon fer dels membres de l’organit-
zació de cadascuna de les curses 
que en formen part. La Lliga de la 
Noguera pot continuar perquè tots i 
totes vosaltres hi confieu. 

Gràcies i fins al 2017!
| Lliga de la Noguera

La Lliga Noguera tanca l’edició de 
2016 amb rècord de participació

A dalt, foto dels ‘finishers’ i a baix, podi per equips | Josep Roca, Esteve Llagunes

32 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2016 I Núm. 404



esports

El recorregut es feia corrent o caminant. A sota, les curses infantils | AE Baldomar

L ’1 de novembre va tenir lloc una 
nova edició de la cursa i la ca-

minada de muntanya de Baldomar. 
En total, hi van participar unes 150 
persones. Ambdues modalitats re-
corrien 15 quilòmetres i salvaven 
gairebé 400 metres de desnivell po-
sitiu. La prova cronometrada era la 
cursa, que van completar 99 perso-
nes. En homes es va imposar Josep 
M. Segura Castells, del Blue Motors 
Ponts, amb 1h 8’ 41”, seguit de Fran-
cesc Pont i José Díaz. En dones, la 
vencedora va ser la independent 
Gemma Puertas, amb un crono d’1 h 
27’51”, seguida de Joanna Okarma 
i Núria Llobera. Les curses infantils 
van posar el colofó a la festa.

5a Cursa i Caminada de Baldomar

E l CUDOS ja treballa en l’orga-
nització de la propera cursa de 

Sant Silvestre, ja plenament consoli-
dada en el format de cursa de mun-
tanya que va adoptar amb el recorre-
gut de l’any passat. De fet, enguany 
s’anomenarà Trail Sant Silvestre.

La cursa tindrà lloc, com mana 
la tradició, el dissabte dia 31 de de- 
sembre. La sortida serà a les 11 del 
matí i el recorregut, de 10 quilòme-

tres de distància, es podrà fer tant 
corrent com caminant. Per recuperar 
forces, s’oferirà un pica-pica i begu-
da a l’arribada. La inscripció manté 
el preu simbòlic de tres euros.

La d’enguany serà la sisena edi-
ció d’un certamen que s’ha consoli-
dat, tot i els dubtes inicials, gràcies a 
la constància de l’organització, que 
no s’ha fet enrere tot i la baixa parti-
cipació d’algunes edicions.

Sisena cursa de Sant Silvestre

Després dels primers resultats 
de la temporada, el CE Artesa 

de Segre està situat a la part mitjana 
de la classificació del seu grup (5), 
a la categoria Segona Catalana. En 
concret, va acabar l’octubre en no-
vena posició, empatat a punts amb 

el vuitè (Mollerussa) i desè (Torrefa-
rrera) classificats.

Per ordre cronològic, els resul-
tats de la formació artesenca du-
rant el mes d’octubre han estat els 
següents: CE Artesa 3 - UE Tàrrega 
4 (2 d’octubre); Torrefarrera 0 - CE 

Artesa 3 (8 d’octubre); CE Artesa 5 
- Juneda 2 (16 d’octubre); Bellpuig 
1 -  CE Artesa 0 (23 d’octubre); CE 
Artesa 0 - L’Albi 1 (30 d’octubre).

En total, doncs, el mes s’ha tan-
cat amb tres derrotes per la mínima i 
dues victòries clares.

Resultats del CE Artesa de Segre
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in memoriam
      Joan Serentill i Escolà
28 d’agost de 1930 – 4 d’octubre de 2016  (86 anys)

Ja fa uns dies que ens ha deixat 
en Joan i la seva marxa ens omple 
de dol. Però ell seguirà viu en els 
nostres records, les seves paraules 
ressonaran en la nostra oïda, el 
seu somriure, la seva alegria i feli-
citat no deixaran d’estar presents 
entre nosaltres.

Ell era una persona que s’emo-
cionava molt fàcilment. No per-
metem que a nosaltres també ens 
envaeixi aquesta emoció perquè 
les llàgrimes entelaran la nostra 
mirada. Cal que el recordem amb 

tota claredat per poder seguir els 
seus passos.

Els seus familiars agraïm a 
tothom el suport i totes les mostres 
de condol rebudes. També volem 
donar les gràcies a les persones 
que en aquests últims temps l’han 
ajudat: personal del CAP i de 
manera molt especial a tot l’equip 
humà de la Residència Municipal 
d’Artesa de Segre. Que amb el 
tracte dispensat, la seva dedicació 
i professionalitat assistencial dis-
pensada han aconseguit que els 

   Maria Folch i Sangrà
La nostra padrina ens va deixar 

el dia 8 d’octubre, a quatre dies de 
fer 102 anys. Han estat molts anys 
els que hem pogut conviure amb 
ella i compartir les seves aficions: 
l’hort, els bolets, les herbes, els 
conills, les panades, els panellets...

La família de la padrina Maria 
volem donar les gràcies a totes les 
persones que ens heu acompanyat 
i us heu interessat per ella.

Sempre la portarem al cor.

| La família

últims anys de la seva vida fos-
sin més fàcils de portar.
Joan, descansa en pau, no 
t’oblidarem mai.

| La família. 
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Gràcies, Pere
Els Veterans d’Artesa et recordem i 
et recordarem sempre amb la teua 
alegria i les ganes de viure.
Als partits sempre ens donaves 
ànims i les teues ganes de gua-
nyar ens encoratjaven. En les fes-
tes que fèiem sempre eres l’anima-

dor: la matança del porc, el dia de 
Sant Esteve amb el teu “brou” i el 
teu “freixinat”... 
A això cal afegir-hi els viatges que 
vam fer: Argelers (França, 1983), 
La Alberca (Salamanca, 1985), 
tots els viatges que vam fer per la 
península, el que vas organitzar a 

Turquia i on ens ho vam passar tan 
bé, Nova York, la Xina...
Volem expressar també el nostre 
més sincer condol a tota la teua 
família. 
No t’oblidarem. 

| Veterans d’Artesa

Pere Fons i Capell
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

notícies
NOVEL·LA

La Ràbia. Lolita Bosch. Ara Llibres
Premi Roc Boronat.  Valenta, honesta 
i brutalment personal, la nova novel·la 
de Lolita Bosch rememora el bullying 
patit per l’autora en l’adolescència. 
Narració emocionant i imprescindible, 
denuncia una realitat execrable i mas-
sa sovint silenciada.

El corredor del laberint. James 
Dashner.  Nocturna Ediciones.
En Thomas es desperta a l’ascensor 
i només recorda el seu nom. Està en-
voltat de nois desconeguts que tampoc 
recorden res. “Encantat de coneixe’t, 
cagafil. Benvingut a la Clariana”. Més 
enllà dels murs de pedra que envolten 
la Clariana hi ha el Laberint, sense lí-
mits i sempre canviant. Cada matí, en 
obrir-se les portes, els corredors bus-
quen una sortida. 

Un amor de Oriente. Pilar Eyre. Pla-
neta 
Biografia íntima i secreta d’una dona 
de sensualitat innocent i refinada que, 
arribada a Espanya als anys 70 des de 
Manila, acabarà convertint-se en una 
destacada figura de l’alta societat.

Los herederos de la tierra. Ilde-
fonso Falcones. Grijalbo.
Tres anys després de L’Església del 
mar, a la Barcelona del segle XIV, un 
orfe de 12 anys treballa a les drassa-
nes i somia ser constructor de vaixells. 
És el protegit d’un prohom de la ciutat, 

Arnau Estanyol, protagonista de L’Es-
glésia del mar.

Botas de lluvia suecas. Henning 
Mankell. Tusquets Ediciones. 
Una nit, un incendi arrasa la casa de 
Fredrik Welin, protagonista Sabates 
italianes, que en surt amb unes botes 
de pluja, les dues d’un peu esquerre. 

BIOGRAFIA

Born to Run. Bruce Springsteen. Mal-
paso ediciones.

CONEIXEMENT ADULTS

101 truites. Toni Monné. Cossetània.

Windows 10. Patricia Scott Peña. 
Anaya Multimedia.

La gran destrucció. Els danys de 
la Guerra Civil a Catalunya. Oriol 
Dueñas Iturbe. Pagès editors.

Teoria i pràctica del vermut. Jo-
sep Sucarrats, Miquel Àngel Vaquer i 
Sergi Martín. Ara Llibres. 

NOVEL·LA JUVENIL

Nits Blanques. John Green; Maureen 
Johnson. Fanbooks.

Divergente. Veronica Roth. RBA.

El teorema Katherine. John Green. 
Nube de Tinta.

INFANTIL

Menja’ns a la tardor. Anna M. Ma-
tas; Joan Antoja. Barcanova

L’Oscar i el drac afamat. Ute 
Krausse. Joventut.

El monstre de colors. Anna Llenas. 
Flamboyant.

Mussol, qui va ser l’Ermengol. 
Núria Oliva i Jesús Galindo. Edicions 
Salòria.  

En Jordi es refreda (Peppa Pig). 
Beascoa.

El club de les vambes vermelles. 
Ana Punset. Montena.

Mortadel·lo i Filemó: Eleccions!. 
Francisco Ibáñez. Ediciones B - Grupo Ze-
ta.

Virtual hero. El Rubius. Planeta.

NOVETATS DE 
NOVEMBRE • Taller de Nadal per a nens i 

nenes 
Places limitades, inscripcions 
a la biblioteca. 7 de desembre, 
17.30h, àrea d’Activitats

• Curs gratuït per a majors de 55 
anys de foto i vídeo amb el mòbil 
Inscripcions a la biblioteca.  
13 i 20 de desembre, de 18 a 
20h, àrea d’Activitats

• L’Hora del Conte   
14 de desembre, 17.30h

• Club de lectura 
Parlarem del llibre La festa de la 
insignificança de Milan Kundera.  
14 de desembre, 20 hores

• Exposició Escenes imaginades 
de la vida de Jaume I d’Antoni 
Borrell

• Exposició La desmesurada 
vida de Ramon Llull, en els 700 
anys de la seva mort. Del 22 de 
novembre al 9 de desembre. 
Replà de l’escala

• Exposició La casa de miniatura 
de Riet Caljouw 
Tot el 2016, primer pis.

Activitats

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

de la biblioteca
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reflexionem
Mercè Nogués

Explicava un adult que, quan era 
nen, el seu caràcter impulsiu el 

feia esclatar en còlera a la menor 
provocació. Després, 
el que succeïa era 
que gairebé sempre 
se sentia avergonyit i 
demanava excuses a 
qui havia ofès.

Un dia, el seu mes-
tre, que el va veure 
donant justificacions a 
un company de classe 
després d’una explo-
sió d’ira, el va portar al saló, on li va 
lliurar un full de paper llis i li va dir:

- Arruga’l! El noi, no sense certa 
sorpresa, va obeir i va fer una boleta 
amb el paper. 

- Ara -va dir-li el mestre- deixa’l  
com estava abans.

Per descomptat, no va poder 
deixar-lo com estava. Per més que 

l’estirava, el paper sempre romania 
ple de plecs i d’arrugues. Llavors, el 
mestre va rematar-ho dient:

- El cor 
de les per-
sones és 
com el pa-
per. L’em-
premta que 
deixes amb 
una ofen-
sa serà tan 
difícil d’es-
borrar com 

aquestes arrugues i aquests plecs. 
Així va aprendre a ser més com-

prensiu i pacient, i quan està a punt 
d’esclatar recorda l’exemple del pa-
per arrugat.

REFLEXIÓ:

 El conte posa de manifest la 
importància de controlar la ira, de 

saber gestionar les emocions i d’ 
expressar el desacord i enuig amb 
assertivitat. 

No es tracta de no enfadar-se, si-
nó de saber gestionar-ho i expressar 
el malestar, disconformitat o enuig 
sense atacar a l’altre, sempre des 
del respecte i sense recórrer a la 
violència, ja que aquesta és nociva 
tant pels altres com per nosaltres 
mateixos. 

És important saber gestionar les 
nostres frustracions sense perdre 
els papers. Ser sincer o expressar 
les emocions no justifica fer-ho de 
qualsevol manera, cal fomentar la 
paciència, el control de les emocions 
i la comunicació assertiva amb els 
altres. 

El respecte ha de ser un valor fo-
namental en la nostra vida: gràcies 
al respecte, ens estalviarem d’anar 
per la vida arrugant papers.

El paper arrugat 

L’empremta d’una 
ofensa al cor costa 

tant d’esborrar 
com una arruga 

en un paper
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per què diem...
Albert Vidal

E l significat d’aquesta dita és 
força obvi: els catalans som ca-

paços de treure profit de qualsevol 
situació negativa.

L’origen el trobem en una ex-
pressió castellana nascuda durant la 
brutal repressió sobre els pobles de 
Catalunya exercida per les tropes de 
Felip V, abans i després de la der- 
rota dels austriacistes per part dels 
Borbons, que va determinar-se en 
caure Barcelona l’11 de setembre de 
1714, després d’un llarg setge.

A mida que anava avançant la 
guerra, es van incendiar nombroses 
poblacions com Poblet, Vila-real, 
Calaceit, Xàtiva, Lleida, Terrassa, 
Sallent, Manresa, Moià, Sitges, Pe-
ramola i moltes altres.

Es va imposar l’anomenat “delme 
de la força” a totes les poblacions, 
que consistia en executar un de ca-
da deu homes triats a l’atzar. Per 

exemple, a Sant Quintí de Mediona, 
van ser penjats més de 800 civils. 

També, a més de suprimir les 
institucions catalanes com les Corts, 
la Diputació del 
General, la Reial 
Audiència, el 
Consell de Cent, 
les vegueries, 
etc., van impo-
sar tot un seguit 
d’impostos abu-
sius impossibles 
de pagar, com 
ara les “quinze-
nades”, que calia abonar cada dues 
setmanes.

Per fer front ja a les primeres 
quinzenades, la gent de pagès es 
van veure obligats a vendre’s els 
animals, que eren la base de la seva 
subsistència, i després a despren-
dre’s dels pocs estalvis que tenien, 

tant en diners com en joies, i que ha-
vien ben amagat sota les pedres del 
voltant de la casa.

D’aquí va sorgir que alguns dels 
invasors, tot fent-
ne escarni, es-
camparen la fra-
se “els catalans 
treuen diners de 
sota les pedres” 
la qual, en popu-
laritzar-se entre 
els felipistes, es 
convertí en “los 
catalanes, de las 

piedras sacan panes”.
Aquesta mateixa frase, en ca-

talanitzar-se, va quedar com la co-
neixem i canviant-ne així el sentit 
despectiu original. Ara, el que fa és 
expressar la capacitat dels catalans 
per sortir-se’n exitosos davant qual-
sevol adversitat.

... els catalans de les pedres en fan pans?

Al segle XVIII, 
els borbònics 

van començar a 
utilitzar la frase en 

sentit despectiu
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A diferència del mes passat, la 
lectura de la revista de novem-

bre no m’ha resultat tan atractiva, tot 
i que alguns articles són força inte-
ressants.

PORTADA. Les fotos del Joan fo-
tògraf ens recorden la presència del 
Bus de les Professions a la plaça de 
l’Ajuntament. Aquest fet dóna peu al 
tema de les pàgines centrals, que 
tracta de la formació professional.

EDITORIAL. La secció recorda 
Montserrat Roig i M. Aurèlia Cap-
many en l’article Les dues escripto-
res. Recentment traspassades, tot i 
que Roig era bastant més jove, van 
destacar pel seu compromís social 
i cultural. L’editorial recorda l’anèc-
dota en què Capmany es va fumar 
una “fària” en un sopar a la Fonda 
La Palma. Havia vingut a Artesa a 
fer una conferència organitzada pel 
Club de Lectures Artesenc.

COMARCA. Sícoris ens ofereix la 
seua particular versió de l’ancestral 
afició humana per la caça: S’ha aixe-
cat la veda! Principalment, fa èmfasi 
en el fet que els nostres avantpas-
sats prehistòrics, abans d’optar pel 
sedentarisme, eren caçadors. Per 
acabar, afirma que “el pebre i la sal” 
d’aquesta activitat és la narració de 
“fabuloses històries de caça” mentre 
es fa un bon àpat.

LOCAL. En l’article Mostra foto-
gràfica de Lluís Companys s’explica 
que l’exposició itinerant dedicada al 
president màrtir es va poder veure a 
la Dàlia Blanca gràcies a la iniciativa 
d’aquesta entitat i de l’Ajuntament. 
La mostra s’havia impulsat des de 
diverses entitats del país arran del 

50è aniversari 
de l’afusella-
ment de Com-
panys l’octubre 
de 1990. El text 
recull una part 
del manifest del 
cinquantenari i 
la cèlebre frase 
del president 
“Per a lluitar per 
altres ideals no-
bles hi ha molta 
gent, però Ca-
talunya només 
ens té a nosal-
tres”.

Dins la ma-
teixa secció, 
Dolors Solà i 
Guilleumot sig-
na l’article Cin-
quanta anys al 
servei del poble 
d’Artesa de Segre, on parla de la 
festa que es va dedicar a la germana 
Dolors (motiu de portada de la revis-
ta anterior).

LLEURE. L’article Teatre, teatre, 
teatre, tot i que no ve signat, sembla 
obra de la Dàlia Blanca, ja que ens 
parla del cicle de teatre que tindria 
lloc al local de l’entitat amb una obra 
mensual. L’activitat s’integrava dins 
del 16è Pla d’Acció Cultural de “la 
Caixa” i comptava amb el patrocini 
de l’Associació de personal d’aques-
ta entitat financera. A més, hi col·la-
boraven La Palanca i la Creu Roja.

La primera obra, del grup Crisi 
Perpètua (de Balaguer), era Tirant, 
lo Tirant, una adaptació del clàssic 
Tirant lo Blanc per compte de Rafel 
Santapau.

ANUNCI. Esquerra Republica-
na de Catalunya va començar una 
campanya publicitària amb diferents 

missatges sobre la independència, 
que avui ens pot resultar xocant. En 
aquesta ocasió el lema era “La inde-
pendència és democràcia”.

MÓN LABORAL. La redacció 
ocupa les pàgines centrals amb l’ar-
ticle La formació, la clau del futur. A 
partir de la visita del Bus de les Pro-
fessions a Artesa, es fa incís en di-
ferents aspectes relacionats amb la 
formació professional. Es comenta 
que faltava gent amb estudis mitjans 
i que al voltant del 75% dels titulats 
tenien feina en acabar els estudis. 
També es comenta que la informà-
tica i l’anglès serien fonamentals en 
un futur immediat. Com a curiositat, 
les primeres professions amb més 
demanda a tot l’estat eren disseny 
per ordinador, picapedrer i ebenista.

EXCURSIONISME. El meu amic 
de la infància Joan Aranés i Clua 
escriu Reflexions d’un caminant so-

fa 25 anys
Novembre 
de 1991
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

litari. M’ha agradat molt rellegir els 
seus pensaments, dels quals en 
reprodueixo alguns fragments: “Mig 
aprenem a copsar la natura amb 
aquell estat d’ànim imprescindible 
per a poder entendre alguna cosa” 
(...) “Caminar és bo com a remei 
contra els estats d’angoixa, contra 
la depressió” (...) “Malauradament, 
no totes les descobertes enalteixen 
l’estat d’ànim”. En aquest darrer co-
mentari es refereix a la degradació 
del medi natural degut a les actua-
cions dels humans.

NOTÍCIES DE PREMSA. Entre 
diverses notícies, destaco el 25è 
aniversari del goril·la Floquet de Neu 
com a fet anecdòtic. Més rellevant 
fou que el científic lleidatà Joan Oró 
passava a dirigir un centre d’investi-
gació de la NASA.

CAMP. La secció ramadera de la 
Cooperativa d’Artesa anuncia dues 
activitats relacionades amb la por-
cicultura: una xerrada i un curs de 
gestió d’explotació porcina.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Resulta difícil resu-
mir gairebé tres pàgines de secció 
amb força informació interessant. 
Destaco l’acord del Ple en què se 
sol·licita les següents obres al Pla 
Únic d’Obres i Serveis: tercera fase 
de xarxa d’aigua i pavimentació de 
carrers d’Artesa (70 milions de pes-
setes), millora de l’abastament d’ai-

gua a Tudela, Seró i Colldelrat (4,7 
milions de pessetes), claveguerams 
d’Alentorn i Anya (14 milions de pes-
setes) i arranjament i ampliació de 
la casa consistorial (36,8 milions de 
pessetes). Per altra banda, em cri-
da l’atenció que es necessitessin 
dos plens per aprovar la cessió a la 
Generalitat del terreny adquirit per 
l’Ajuntament al carrer Guimerà per a 
construcció del CAP (on és avui dia). 
Calia majoria i el primer dia només hi 
va haver els 5 vots a favor del grup 
d’ERC. En la segona ocasió, s’hi va 
sumar el vot del regidor socialista, 
però CiU va continuar amb el vot ne-
gatiu i el PP amb l’abstenció.

LA NOSTRA TERRA. Sota el tí-
tol Els ocells, A. Bernaus reflexiona 
sobre la degradació de la natura a 
partir de la constatació de la pèrdua 

de la riquesa ornitològica. Cap al fi-
nal afirma que respectar la natura és 
“una imperiosa necessitat vital per 
guardar i salvar la integritat biològica 
de la qual formem part”.

DE LA VELLA ARTESA. Un altre 
article de l’Àlbum de la Vella Artesa, 
de l’associació de jubilats: El col·le-
gi de les Monges. La desconeguda 
autora del text ens parla dels inicis 
del centre (1883) i dels ensenya-
ments que es proporcionava a les 
noies. Ella diu que hi va aprendre 
a llegir amb la germana Imelda i re-
corda com la monja li deia que a la 
nit “els angelets” li havien fet un bocí 
del treball de punt de mitja. Llàstima 
que no sapiguem l’any de la foto que 
acompanya el text, i que reproduïm. 
Pel context, cal situar-la a principis 
del s. XX.
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* Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Per a 
més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina 
de Lleida, situada al C/ Jaume II, 15. El telè-
fon és el 973 21 42 74. De dilluns a dijous, 9h 
a 17h; divendres, 9h a 14h. Per demanar cita, 
truqueu al 902 24 73 64 o entreu a www.cita-
previadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: 28 de novembre. 
- Artesa de Segre: 30 de novembre.
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

PLE ORDINARI (10 d’octubre)
S’acorda, per unanimitat, aprovar 
inicialment la relació de llocs de tre-
ball de l’Ajuntament.

S’acorda, per unanimitat, aprovar 
inicialment la dissolució del Patronat 
de l’Emissora Municipal de Ràdio 
d’Artesa de Segre.

S’aprova per unanimitat, la modi-
ficació de l’ordenança fiscal número 
28, reguladora de la taxa per la pres-
tació del servei de l’Escola de Músi-
ca (E.M.M.A).
Matrícula (import anual) 45,00 euros
Programa de sensibilització
Nivell 1 i 2  26,37 euros
Nivell 3   33,50 euros
Programa d’aprenentatge bàsic 
Nivell 1   43,35 euros
Nivell 2   48,74 euros
Programa nivell elemental 
Nivell 1 i 2  63,50 euros
Nivell 3   72,04 euros
Nivell 4   78,94 euros
Programa aprenentatge nivell mig 
Nivells Mitjà 1 a 6 84,60 euros

MÒDUL OBERT (16 anys i més) 
Classes d’instrument individual
30 min/setmana  50 e/mes
45 min/setmana  70 e/mes
1 h/setmana  95 e/mes
Batucada (alumnes de mòdul obert)
1 h/setmana  30 e/mes
-Batucada (alumnes mòdul tancat)
1 h/setmana  20 e/mes
2n instrument (mòdul tancat)
30 min/setmana  45 e/mes
OPCIONAL (import mensual) 
Lloguer d’instrument:
 1r curs: 6,88 euros
 2n curs: 11,37 euros

 3r curs i següents 22,74 e
S’aprova, per unanimitat, la modi-

ficació de l’ordenança fiscal número 
35, reguladora de la taxa per visites 
guiades a Seró, Espai Transmissor.

Visites guiades:
Entrada individual: 5 euros
Entrada reduïda: 4 euros (jubi-

lats, estudiants i grups de 15)
Entrada escolar: 1,50 euros
S’aprova, per unanimitat, la cer-

tificació número 2 i última, per un 
import net de 7.813,64 euros més 
1.640,87 euros del 21%, amb un 

import total de 9.454,51 euros, co-
rresponent a l’obra Rehabilitació del 
tram final de la xarxa de sanejament 
i col·locació de nous col·lectors plu-
vials del carrer Balmes d’Artesa de 
Segre realitzat per l’empresa Cons-
truccions Montsec, S.C.C.L.  Import 
pendent d’executar 0,00 euros.

APROVACIONS 

S’aprova la relació de factures 
majors de 120,20 euros pendents 
d’aprovació de l’exercici 2016, que 
pugen la quantitat de 141.150,21 
euros

INFORMES D’ALCALDIA

S’acorda concedir ajut econòmic 
als Amics de la Sardana de Segre de 
550 euros per fer front a les despe-
ses de la celebració del dia del Soci.

S’acorda concedir ajut econòmic 
a l’AE Baldomar, de 200 euros, per 
fer front a les despeses de l’organit-
zació de la 5a cursa de Baldomar..

S’acorda concedir ajut econòmic 
de 200 euros a l’Alternativa d’Artesa 
de Segre, per fer front a les activitats 
de la Festa Major 2016.

Mes d’octubre
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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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humor
Josep Galceran

El ministre Montoro va per feina

Montoro: “Ahora que ya no estoy en funciones, podemos darnos una 
‘vueltecita’ por Artesa de Segre. A ver si hacemos caja”.

IMMOBILIARI

FEINA

MOTOR

VARIS
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A la foto encara no era ni plaça 
ni tampoc de l’Ajuntament. La 

plaça actual va ser construïda a fi-
nals dels anys 1960 i inaugurada so-
lemnement el dia 27 de setembre de 
1969 pel governador civil de l’època, 
José María Martínez Val, i l’alcalde 
d’Artesa, Joan Macià Solé. Batejada 
com “Plaza España”, aquest nom no 
fou mai gaire popular i va ser substi-
tuït per plaça de l’Ajuntament entra-
da la democràcia.

Però hem d’anar uns anys enre-
re per posar en situació els nostres 
lectors. La zona que avui en dia ocu-
pen la plaça i les cases que van des 
d’aquí fins al camp de futbol, eren 
camps d’oliveres i cereal, anome-
nats la planta de la Granja o la Riba 
Grossa, amb algun corral o cabana.

No va ser fins després de la Guer- 
ra Civil que s’hi van començar a edi-
ficar cases de forma puntual i fins 
ben entrats els anys 1960-70 no es 
va urbanitzar, amb els corresponents 

carrers, clavegueram i serveis.
L’Ajuntament va ser construït 

l’any 1949 i el “Quartel” de la Guàr-
dia Civil (on ara hi ha el Cubtural) 
dos anys abans, el 1947, sota un pla 
d’ajuts franquista anomenat “Regio-
nes Devastadas”. Aquest pla serviria 
per reconstruir i donar impuls a les 
ciutats afectades pels estralls de la 
Guerra Civil, i Artesa era una de les 
“afortunades”.

A la foto que ens ocupa observem 
l’Ajuntament i uns pocs edificis. Com 
hem dit, l’Ajuntament va ser cons-
truït a finals dels 40. La casa més 
propera al consistori és cal Minoves, 
que amb els anys ha sofert diferents 
reformes. I al costat dret de la foto-
grafia, observem cal Bolica, que va 
ser una de les primeres cases edifi-
cades. Les obres les van començar 
l’any 1941-42 i la família Masses 
(originària de Foradada) hi va anar 
a viure el 1945. A la vora, aquesta 
família hi va construir un altre edifici 

uns anys més tard, a principis dels 
60, destinat a magatzem agrícola 
i granja de pollastres. Actualment 
aquest segon edifici ja no existeix, 
i l’espai l’ocupa un llampant bloc de 
pisos estrenat a principis d’aquesta 
dècada del 2010.

El solar de la plaça va ser utilitzat 
durant molts anys per instal·lar-hi 
l’envelat de la Festa Major i per po-
ca cosa més. Ens expliquen que hi 
creixien males herbes i plantes amb 
punxes i que era un espai una mica 
trist. Fins que el consistori presidit 
per Joan Macià va decidir cons-
truir-hi una plaça i un espai verd que 
ha esdevingut un punt de trobada de 
petits i grans durant aquests gairebé 
50 anys.

Des d’aquestes línies, aquest pe-
tit “homenatge” a la nostra estimada 
Plaça de l’Ajuntament, que malgrat 
en l’actualitat s’ha quedat un xic pe-
tita i obsoleta, ha estat una zona que 
hem disfrutat quan érem nens i tam-
bé ara que ja som pares, amb els 
nostres fills.

imatges d’ahir
1961

La plaça de l’Ajuntament
La plaça es va urbanitzar a finals dels anys seixanta; abans, hi havia camps d’oliveres i cereal | Foto cedida per Joan Macià

Miquel Regué i Gili
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la foto

L’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla va celebrar el pas de branca el cap de setmana del 8 i 9 d’octubre. El 
curs, amb 70 escoltes de 6 a 18 anys, va començar unes setmanes abans, el 17 de setembre | AEiG Mare de Déu del Pla


