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agenda
Agenda

ciutadana

març

dia 25: M. Huertas Miñarro i Pérez (89

anys), natural de Lorca (Múrcia)

dia 26: Flórido Guàrdia i Comenge (83
anys), natural de Foradada
dia 29: M. Dolors Vilalta i Bròvia (75

(manquen dades del registre civil)

ALÒS DE BALAGUER

anys), natural de Seró

MUNICIPI DE FORADADA

DEFUNCIÓ
dia 15: Salvatore Megala i Pescador (64
anys), natural de Barcelona

ARTESA DE SEGRE

DEFUNCIÓ

dia 9: Filomena Vidal i Baró (88 anys),
natural de Gavarra
dia 16: Núria Terré i Alsedà (87 anys),
dia 23: Encarna Lapeña i Egea (87 anys),
natural de Valor (Granada)

que sabem que es faran
4 i 5 de maig:

A Vilanova de Meià, Festa de Santes Creus (veure pàg. 15)
5 de maig

De 8 a 14 h, al nucli antic d’Artesa,
mercat de segona mà El Traster
18 de maig

Nit dels Museus

natural d’Anya

NAIXEMENT
dia 13: Elna Jaime i Puigpinós, filla de
Carles i d’Elena
DEFUNCIÓ

natural de Vernet

Actes

dia 7: Josefina Casals i Casals (90 anys),

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIONS

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

dia 28: Antoni Brescó i Capell (97 anys),
natural de Vilanova de Meià

Nota de la redacció
En l’apartat AGENDA CIUTADANA hi publiquem els naixements i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i
Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte quan les persones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen.

temps

Del 20 al 26 de maig

A Foradada, Setmana Cultural i
Festa de Sant Urbà
15 de maig

A les 17:30 h, a l’Àrea d’Activitats
de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Hora del conte amb Alba Alàs
1 de juny

A les piscines d’Alòs de Balaguer,
a les 22 h, Nit d’estels a càrrec
de Ramon I. Canyelles (monitor
astronòmic). Organitza: Terres del
Marquesat
2 de juny

A Foradada, VI Trail lo Bunker (2
curses i caminada)

març

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

B) BALDOMAR

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 7,7°
Temperatura màxima: 20,7° (dia 28)
Temperatura mínima:
-3,6° (dia 21)
Dies amb precipitació: 17
Precipitació màxima:
22,8 mm
			
(dia 24)
Total precipitacions:
77,1 mm

Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
			
Dies amb precipitació:
Precipitació màxima:
			
Total precipitacions:

4I

9,5°
23° (dia 29)
-1,5°
(dia 22)
12
14 mm
(dia 24)
66,5 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

7,4°

Temperatura màxima: 21,5° (dia 28)
Temperatura mínima: -2,5° (dia 22)
Dies amb precipitació: 17
Precipitació màxima:
28,4 mm
			
(dia 1)
Total precipitacions:
113,9 mm
FORADADA

Dies amb precipitació: 10
Precipitació màxima: 24 mm (dia 21)
Total precipitacions:
69,5 mm
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Estat d’opinió
Quan va néixer La Palanca, el desembre de 1981, sota la capçalera
hi figurava l’expressió “Informatiu
d’Artesa de Segre i comarca”. Uns
anys després, l’abril de 1987, es va
substituir per: “Publicació d’Artesa
de Segre i comarca”. Per fer-ho, es
va aprofitar el canvi de disseny del
títol, que durant uns anys va passar
a ser una mena de pentagrama sobre el qual hi constava el títol amb
una tipografia que simulava la lletra
manuscrita.
Canviar la paraula “informatiu” per
“publicació” és un aspecte tan subtil
que segurament per a la immensa
majoria de lectors i lectores va passar desapercebut. El cas és que el
canvi s’ha mantingut fins avui.
Tot i que gairebé totes les persones
que fem possible la continuïtat de la
revista no vam ser partícips del canvi i, per tant, no en sabríem donar
una explicació ajustada a la realitat,
compartim la decisió. La diferència
entre informar i publicar és clara.
En definitiva, La Palanca no només
pretén informar de les activitats realitzades, de les obres executades i
altres temes del dia a dia que succeeixen a Artesa de Segre i comarca, entenent per comarca la seva
àrea d’influència natural, sinó que
vol ser una publicació oberta a la

participació de tothom, on es puguin
expressar opinions i, en conseqüència, crear un estat d’opinió que doni
lloc a la reflexió i, si s’escau, al debat. Una societat on no hi ha debat
és una societat adormida de la qual
no se’n pot esperar gran cosa.
Segons el diccionari de la llengua
catalana, l’opinió pública es defineix com a “Estat de consciència
col·lectiu al qual arriba una comunitat davant un fet o un estímul determinats”. Aquest estímul, que també
ambicionem des de La Palanca, és
sovint l’editorial, que no pretén predicar cap veritat absoluta, sinó ser
motiu de reflexió col·lectiva. En altres ocasions, són els articles d’altres persones, entitats o institucions
que poden contribuir-hi.
Si mirem enrere, trobem que sovintejaven més els articles d’opinió i les
cartes a la redacció que no pas ara.
Per això agraïm que últimament tornin a aparèixer aportacions externes
on s’expressen opinions, s’expliquen
determinades circumstàncies o fins i
tot es contradiu allò que algú altre ha
escrit, fins i tot en el mateix editorial.
Esperem que La Palanca tingui llarga vida i que des de les seves pàgines es pugui continuar contribuint a
crear estat d’opinió.

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: fins dijous 23 de maig

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

ERC guanya les generals a Artesa

A l’esquerra, el dia de les eleccions i a la dreta, debat dels partits independentistes a l’Ajuntament | Dolors Bella, Jordi Farré

E

n les eleccions del passat 28
d’abril, al Congrés, ERC va obtenir 738 vots (42,9%), seguit de JxCat amb 526 (30,6%), PSC amb 139
(8,1%), C’s amb 88 (5,1%), ECP amb
65 (3,8%), PP amb 63 (3,7%), FR
amb 41 (2,4%), Vox amb 32 (1,9%)
i 18 vots per a altres. La participació

va ser del 75,7% (17,2% més que al
2016, en què CDC i ERC van empatar a 454 vots).
urant la campanya, JxCat va
realitzar un acte al Centre d’Entitats Les Monges el dia 13 amb
Francesc Homs, mentre que ERC
ho va fer al Cubtural el dia 23 amb

D

la candidata núm. 2 per Lleida al
Congrés, Inés Granollers. A destacar, el debat del dia 17 “Què votem
els independentistes a les eleccions
espanyoles”, organitzat pel CDR a
la sala d’actes de l’Ajuntament, entre Sara Bailac (ERC), Ramon Alturo
(JxCat) i (Joel Jové) Front Republicà.

La formació de l’artesenca Conxita
Marsol venç les eleccions a Andorra

D

emòcrates per Andorra, el partit
del qual forma part l’artesenca
Conxita Marsol i en el marc del qual
ocupa el càrrec de Cònsol Major
d’Andorra la Vella, ha estat el vencedor de les darreres eleccions gene-

rals, celebrades el 7 d’abril.
Marsol, filla del conegut artesenc
i col·laborador d’aquesta revista
Rossend Marsol “Sícoris”, va néixer
a Artesa i ha viscut gairebé tota la
vida a Andorra.

I7

Alguns dels esdeveniments de Pasqua, com el nou mercat de proximitat, les caramelles i les sardanes | D. Bella, J. Farré

Artesa presenta el mercat de productes de proximitat
sense oblidar les tradicions de Setmana Santa

L

a Setmana Santa d’enguany ha
comptat amb les tradicions de
caire religiós i de cultura popular habituals, com el diumenge de Rams,
les processons, les sardanes les caramelles, i ha presentat una novetat.
Tot i haver-se deixat de fer la Fira
Pagesa, s’ha aprofitat aquesta època d’afluència de visites per presentar una de les novetats importants
pel que fa a l’oferta turística i comer-

8I

cial d’Artesa, el mercat de proximitat
Tot d’Aquí.
El dissabte 20 d’abril es va presentar el nou mercat, que es farà
tots els diumenges de 9 a 14 hores
al carrer Bisbe Bernaus i on 50 expositors donaran a conèixer mig miler de productes com vins, cervesa
artesana, formatge, embotit, oli, verdura i conserves ecològiques, safrà i
derivats, vermut casolà, mel, herbes

naturals, pa i pastisseria, risotto i derivats, artesania, sabó, objectes folrats amb roba, cremes naturals per
massatges, treballs de pedra picada,
punt, forja... Així com làmpades artesanals, cistelles de vímet, artesania
amb fusta i canyes de bambú, amb
pell, joieria i bijuteria, disseny gràfic i
quadres... A més, també s’hi oferiran
productes de temporada com meló
o bolets.
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noticiari

Tot i la pluja hi va haver parades de roses i llibres al carrer, i l’acte infantil de la tarda es va fer al Cubtural | DB / JF

Celebració de la diada de Sant Jordi
A

rtesa va celebrar Sant Jordi
amb les típiques parades de
roses i llibres al carrer, que van desafiar la constant amenaça de pluja i

el temps inestable des del matí i durant tot el dia.
Precisament la pluja va fer que
a la tarda es traslladés l’acte de la

companyia Cesc Serrat i Isaac Elias
Contes, cançonetes i musiquetes,
inicialment previst a la plaça de
l’Ajuntament, al Cubtural.

Desfilada del
comerç

E

l 31 de març es va fer la desfilada primavera estiu de l’Associació de Comerç i Serveis, en què van
participar Caracal·la, Xics, Clotet,
Cucaina, Quitxalla i Gimnàs Altis. La
presidenta de l’Associació, Íngrid Solé, la va qualificar “d’èxit total”, especialment per l’alta afluència de públic.

La desfilada es va fer al carrer Bisbe Bernaus | Dolors Bella / Jordi Farré

I9
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noticiari

Joan Pera actua al Cubtural

J

oan Pera va representar l’obra Alguns neixen estrellats al Cubtural el 13 d’abril. El renomat actor
català, guardonat a principis d’any amb el Gaudí d’Honor, compartia repartiment amb David Olivares, popular
pels seus papers al programa satíric Polònia de TV3. El
públic artesenc va omplir el Cubtural de gom a gom i va
gaudir d’una obra còmica “extremadament estrellada”.

Nova visita dels equips de
donació de sang a Artesa

E

l Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut
va visitar Artesa el 26 de març perquè la ciutadania
pogués donar sang durant la tarda. | Foto: Dolors Bella

Unió de Pagesos estrena
oficina d’Agroxarxa a Artesa

E

l diumenge 7 d’abril es va inaugurar la nova seu
d’Unió de Pagesos i Agroxarxa a Artesa, ubicada al
carrer Balmes. Hi van assistir autoritats sindicals, l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, i la presidenta de la
Diputació de Lleida, Rosa M. Perelló | Foto: Jordi Farré

Xerrada sobre feminisme i
mitjans de comunicació

P

assos per la República va fer una nova aturada a
Artesa el 24 de març amb la xerrada Feminisme i
Mitjans, a càrrec d’Elisenda Rovira i Anna Surinyach.
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Presentació de ‘Per què
celebrem...?’ d’Albert Vidal

E

l 12 d’abril presentar a la Biblioteca d’Artesa el llibre
Per què celebrem...? L’origen de 100 festes populars del col·laborador de LA PALANCA Albert Vidal. La
presentació va anar a càrrec de Jordi Esteben, dinamitzador social. El llibre recull un centenar de celebracions
d’arreu del territori, n’explora la procedència, el remot
o més proper origen i n’explica el contingut, acompanyat amb 100 imatges que fan un recorregut per tot Catalunya. Albert Vidal i García, llicenciat en Història, Art
Dramàtic i Publicitat, ha publicat diversos llibres de tema generalista, entre ells Per què diem...? L’origen de
100 dites populars, basat en la secció homònima que
l’autor té en aquesta revista. També ha participat en
programes radiofònics i ha publicat nombrosos articles
sobre dites i refranys. Ha dirigit muntatges teatrals premiats i és autor de diverses obres teatrals, així com de
narracions i obra poètica.

El poeta i col·laborador de
‘La Palanca’ Enric Kahn
publica el seu primer llibre

E

l 13 d’abril al Pub Lips, el col·laborador de LA PALANCA Enric Kahn, pseudònim d’Enric Camats
Castellà, va presentar oficialment el seu primer llibre,
Biografía de un poeta perdido, que narra en vers la història d’un jove poeta. L’obra es divideix en quatre parts,
les més importants en la vida del protagonista: l’amor,
la maduresa, les lliçons i els seus pilars fonamentals.
En la presentació el van acompanyar l’editora del
llibre, Alma Gómez, i Andrea Quirós, que hi va posar
l’acompanyament musical.

I 13

baldomar

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD

VISITA AL MUSEU TREPAT

E

l dia 13 d’abril vam visitar el museu J. Trepat de Tàrrega, empresa va ser cabdal als anys 50 pel
desenvolupament de les feines de
camp a l’hora de la collita. Vam trobar molt interessant la fàbrica i les
peces de les 75.000 màquines que
va arribar a vendre. Van explicar com
va començar tot, la sala de recanvis,
com es van comercialitzar les màquines,... Vam visitar la foneria i la
sala de màquines que funcionava
tota amb un sol motor de 60 cavalls.
Interessant pas de la història.

14 I

CARRETERA DE
CLUA

L

es obres han anat
força bé.
Ara
queden detalls per
millorar i polir els espais contigus.

Foto de grup al Museu Trepat de Tàrrega

PISCINA

F

inalment, s’ha optat per construir una piscina nova a l’espai
Freginals. Així integrarem en un sol
conjunt tota l’oferta de lleure, ja que
també hi tenim la pista poliesportiva, el parc infantil, el parc de salut

i aparcament, amb la possibilitat de
bar i festa major. També va quedar
descartada l’opció de la piscina vella, perquè el pas a pública encara
tardarà diversos mesos i les subvencions s’han d’emprar durant el 2019.
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municipis

Dinar de Carnaval a Foradada i Rubió

E

l passat dia 5 de març el municipi de Foradada va celebrar la
festa del dimarts de carnestoltes.

Per una banda, els veïns i veïnes
de Foradada es van reunir al pavelló
poliesportiu i per l’altra, i els de Ru-

bió ho van fer a l’antic edifici de les
escoles, per organitzar, com cada
any, el dinar popular de carnestoltes.

Salgar acull 39 joves ‘MENA’

S

algar ja acull 39 menors estrangers no acompanyats
procedents del centre de Vilanova. Està previst que
aquests joves siguin a Salgar fins al setembre i després, la Generalitat buscarà un altre centre que s’adapti
millor a les necessitats d’acollida o tornaran a Vilanova.

I 15

Ctra. Agramunt, 12

TALLERS

VILELLA

Tel. 973 400 081

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

noguera
ACCIDENT SENSE FERITS A PREIXENS

UN ESTUDI SITUA LA NOGUERA TERCERA
COMARCA MÉS FELIÇ DE LLEIDA

U

n estudi de la Universitat de Lleida ha analitzat diversos valors per fer un rànquing de felicitat de les
comarques, i ha situat la Noguera en un 7,3 sobre 10, fet
que la situa tercera de Lleida, després del Pallars Jussà
i el Solsonès, i exactament en la mitjana catalana (7,3).

BAIXA UN 2% LA RENDA PER CÀPITA

L
U

xoc entre un camió i una furgoneta va obligar a tallar
la C-14 al quilòmetre 95, a Preixens, el dilluns 15
d’abril durant diverses hores, tot i que no va provocar
ferits. Es desconeixen les causes de l’accident, que va
mobilitzar diverses dotacions de Mossos i Bombers.

es últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya disponibles, de l’any 2016, mostren que a la
Noguera va baixar un 2 per cent la renda per càpita.
Després de les Garrigues, on va baixar un 3,8 per cent, i
el Pallars Jussà, amb una davallada del 2,8, la Noguera
és la comarca on més s’ha reduït. A l’altra banda hi ha
la Val d’Aran, amb un increment de l’1,9 per cent, i en
l’àmbit català l’augment més fort és a la Cerdanya (3%).
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entitats

Activitats de les Artesenques Actives

E

l diumenge 7 d’abril al municipi
d’Ivars de Noguera es va celebrar la XX Trobada d’Associacions
de Dones de la Noguera. Una representació de les Artesenques Actives hi vàrem participar, vam tenir
la satisfacció de parlar del nostre

municipi amb l’Excel·lentissima consellera Meritxell Budó, la presidenta
del Consell Comarcal de la Noguera,
Concepció Cañadell, Eloi Bergós, vicepresident de la Diputació, i Josep
Magrí, alcalde d’Ivars de Noguera.
Gràcies a l’Associació la Seroneta

per ser unes organitzadores i amfitriones perfectes.
Per altra banda, el 28 de març es
va fer una xerrada sobre el càncer
per recaptar fons per la Marató de
TV3, a la qual van assistir una quarantena de persones. | A. Actives

diferent. Ens vam reunir unes 400
persones. Durant tot el dia es fan activitats que fan molt agradable l’estada al poble. Per altra banda, el 24

de març es va fer tarda de ball amb
el músic local Joan Carbonell, amb
gran èxit de públic. | Dolors Morera
– Associació de Gent Gran

Trobada de gent
gran i ball

E

l 30 de març el consell comarcal va organitzar una trobada
de Llars de Jubilats de la Noguera.
Aquest any, d’Artesa hi vàrem anar
20 persones. És una trobada que
ens permet estar en contacte amb
gent de tots els pobles que hi participen i que aquest any es va fer a Térmens, cada any es fa en un poble

50è aniversari de la Unió d’Escacs Artesa de Segre

E

l diumenge 19 de maig la Unió
Escacs Artesa de Segre celebrarà el cinquantè aniversari de la
seva creació. Per aquest motiu volem convidar a tothom aquest dia al

18 I

centre Cubtural a les 10 del matí, on
realitzarem un torneig d’escacs.
Per participar en el torneig cal
escriure un correu a escacsartesadesegre@gmail.com indicant el

nom, cognoms i edat (inscripcions
fins al 17 de maig). Al final del torneig es farà entrega dels trofeus als
guanyadors i hi haurà esmorzar per
a tots els assistents. | La Junta
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el cap

informa

Activa la vida, millora la vida

C

elebrem el dia Mundial de l’activitat física tot l’any... Per desè
any consecutiu, la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física
conjuntament amb el Departament
de Salut s’afegeix a Agita Mundo i
l’OMS per celebrar el Dia Mundial de
l’Activitat Física el dia 6 d’abril, amb
l’objectiu de difondre el missatge
“Acumula 30 minuts d’activitat física
diària si ets adult i 60 minuts si ets
un infant o adolescent!”.
Al CAP d’Artesa de Segre cada
dimarts durant tot el mes d’abril hem
ofert diferents tipus d’activitat física:
el dia 2, sessió de marxa nòrdica
amb en Lluis Soldevila, el dia 5, sessió pràctica esportiva saludable a Vilanova de Meià, el dia 9, sessió de
moviment global amb Anna Puig de
Fisart, el dia 16, sessió de caminar
amb professionals del CAP, el dia
23, sessió de caminar amb professionals del CAP i el dia 30, sessió de

moviment global amb Anna Puig de
Fisart. A Vilanova de Meià, els dies
5 i 26 es va fer una sessió pràctica
esportiva saludable amb un monitor
Consell Esportiu de la Noguera
Les activitats s’han dut a terme
amb una bona participació i companyonia.
Moltes gràcies a tots els participants i col·laboradors (Ajuntament
d’Artesa de Segre, Ajuntament
d’Alòs de Balaguer, Ajuntament de
Vilanova de Meià, Fisart, Consell Esportiu de la Noguera, Artesenques
Actives).

L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE
MALALTS D’ALZHEIMER
L’Associació de familiars de
malalts d’alzheimer i altres demències de Lleida (AFALL) i el Consell
Comarcal de la Noguera han previst
per aquest 2019 oferir serveis a la
comarca. En aquest sentit, han or-

Una de les sessions d’activitat física

ganitzat un Grup d’Ajuda Mútua a
Artesa per oferir un espai de suport
on compartir experiències amb les
famílies que tenen a càrrec persones amb demència. El grup també
pretén ser un espai de consulta sobre dubtes que poden sorgir quan
una persona rep el diagnòstic de la
malaltia i la família no sap on dirigir-se.
El grup es troba un cop al mes
gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament d’Artesa, que cedeix l’espai de
l’Edifici de les Monges. Si esteu interessats, no dubteu en ficar-vos en
contacte amb l’Associació al telèfon
625724702.
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escola els planells
Visita de mestres estonians a l’Escola

U

n dels projectes de l’escola Els
Planells és el projecte de Futurs
Emprenedors Rurals. En aquest projecte pretenem despertar el talent
emprenedor, la creativitat i la curiositat per les oportunitats que genera el
món rural als alumnes de primària,
per tal de contribuir en un futur a
afrontar dos dels reptes del món rural: evitar el despoblament i afavorir
la diversificació econòmica.
FER.Cat és un projecte de cooperació interterritorial, coordinat pel
Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord i impulsat conjuntament per altres Grups d’Acció Local
de Catalunya.
A Catalunya, un total de 40 escoles treballen aquest projecte. La
nostra escola el 10 d’abril va rebre la
vista de mestres de diferents escoles d’Estònia. Vam ensenyar-los l’escola, on van poder veure el nostre
funcionament com a centre i les dife-
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La visita va tenir lloc el 10 d’abril en el marc del projecte FER | Escola Els Planells

rents activitats que realitzem al llarg
d’una jornada lectiva. Després, els
alumnes de cinquè van tenir l’oportunitat d’aprofundir en el projecte
FER, ja que un dels mestres estonians representava l’escola que està

agermanada amb nosaltres.
Durant el curs, hem estat en contacte amb l’escola agermanada i ha
estat molt gratificant i enriquidor poder establir aquest contacte.
| Escola Els Planells
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institut els planells
Bon paper de l ‘Institut al Dictat Plurilingüe

E

l 22 de març la Maria Baró i la
Jana Regué de 3r d’ESO van
participar en la 4a edició del Dictat
Plurilingüe que organitza l’equip ICE
de Secundària-Universitat de la UdL.
El concurs consisteix en un dictat de paraules en català, castellà i
anglès que els participants han de
lletrejar en un ordinador. Els centres
s’enfronten de dos en dos en tres nivells eliminatoris més una fase doble
amb els quatre equips finalistes.
L’equip de l’INS Els Planells va
arribar a l’última fase i va fer un molt
bon paper quedant en 4a posició
d’un total de 17 centres participants.
La Maria i la Jana es van haver d’enfrontar a paraules tan curioses com
“jerigonza”, “rhythm”, “aljava”, “doxògraf” o “isagoge”.
Les guanyadores del concurs
van ser les representants de l’INS
L’Olivera de la Granadella.

‘MAMMA MIA’ ARRIBA A L’INSTITUT
L’alumnat de 3r d’ESO ha representat una adaptació de l’obra
Mamma Mia, un musical amb banda
sonora del famós grup suec ABBA.
El projecte, dut a terme des de l’assignatura de Música, va començar
al setembre i ha inclòs tots els aspectes de la representació: dramatització, cant, vestuari, decorats, llum,

A dalt, Jana Regué i Maria Baró i a baix, actors i actrius de ‘Mamma Mia’

so, etc.
Alumnes i professores hi han dedicat moltíssimes hores i el divendres 12 d’abril vam poder gaudir dels
resultats en una doble funció que va

tenir lloc a l’institut. Tot l’equip va
mostrar un talent extraordinari i va
fer les delícies del públic assistent.
Enhorabona, artistes!
| Institut Els Planells
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
D’ABRIL

NOVEL·LA
El fil invisible. Gemma Lienas. Edicions
62.
Història d’una dona que troba en el
passat les respostes al futur. Novel·la
actual i amb doble trama que ha merescut el 38è Premi BBVA Sant Joan.
Els homes. Angelika Schrobsdorff. La
Campana.
Angelika Schrobsdorff va decidir novel·lar la vida de la seva mare, Else Kirschner, una persona que decideix lluitar contra tot cànon establert
i gaudir de les seves pròpies normes.
No tornarà a passar. Inge Schilperoord. Catedral.
Basant-se en la seva experiència com
a psicòloga forense, Inge Schilperoord s’endinsa en la ment del pedòfil
i planteja amb subtilesa i intel·ligència
temes com la por, la culpa i la impotència en un relat perspicaç i inquietant.
El museu de l’amor modern. Heather Rose. Les Hores.
Llibre sobre l’art, l’èxit, el fracàs, la
mort i la felicitat. Ara bé, sobretot, és
un relat sobre l’amor, les seves limitacions i la seva transcendència. Una
novel·la sobre què significa connectar
i estar present en el món modern.
El tatuador de Auschwitz. Heather
Morris. Espasa.
Basada en la gran història real d’amor i

Activitats

• Hora del Conte amb l’Alba Alàs
Dimecres 15 de maig, 17.30 h
• Reunió del Club de Lectura
Dimecres 22 de maig, 20 h
• Exposició de Pintura de Gemma
Bertran i Reig
Fins al 28 de maig
• Exposició de Fotografies de
Francesc Boix
Del 29 de maig al 2 d’agost
• Exposició Instagram Jordi Porta
“Komiols”
Fins al 17 de maig
Replà escala
• Exposició Instagram Jordi Solé
Del 20 de maig al 30 de setembre
Replà escala
• Exposició-concurs On posaries
qui fou Rei? de Bregje van den
Elshout
Del 6 de maig al 30 de setembre
1r pis

banyes. El Cep i la Nansa.

Ample vol de la nit. Josep Maria Fulquet. Proa.

CONEIXEMENTS
ADULTS
Cura’t des de dins: el que la
ciència sap ara del poder curatiu
de la ment sobre el cos. Jo Marchant. Angle.
El mundo de la cerveza artesanal. Sergi Freixes, Albert Punsola. Larousse.
Neurociència per a educadors.
David Bueno i Torrens. Rosa Sensat.
Parlem d’economia amb els joves: per a un món millor. Enric Casulleras. Eumo.
Pensa i actua com un gat: lliure, tranquil, curiós, observador...
Stéphane Garnier. Angle.
Les olors en la literatura. Vicenç
Pagès Jordà. Vibop.

supervivència de Lale i Gita, dos joves
que van aconseguir, contra tot pronòstic, sobreviure a l’Holocaust. L’abril de
l’any 1942, Lale Sokolov, un jueu eslovac de 23 anys, és traslladat al camp
d’extermini d’Auschwitz-Birkenau.

Quant pesen els núvols? i altres
senzilles preguntes i les seves
respostes científiques. David Calle.
Rosa dels Vents.

NOVEL·LA JUVENIL
Desconeguts. David Lozano. Edebé.

60 activitats Montessori per al
teu nadó. Marie-Hélène Place. Estrella
Polar.

La telaraña de Carlota. E. B. White.

INFANTIL

El pez número catorce. Jennifer L.
Holm. Salamandra.

Ep, no badis! Teresa Porcella. Combel.

POESIA
Poemes esencials. Manuel de Ca-

Món rural mots que es perden.
Josep Espunyes. Salòria.

Roc, el porc. Jaume Copons. Combel.
Catalina sense pamplines. Leonor
Leal. La Fragatina.

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

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h
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tema del mes

Els tres candidats a encapçalar l’equip de govern de l’Ajuntament d’Artesa els propers quatre anys | Jordi Farré

Primeres municipals sense
llistes de partits estatals
L

es pròximes eleccions municipals seran les primeres de la
democràcia en què a Artesa no hi
ha cap llista vinculada a un partit
estatal. Així, les tres opcions que es
podran votar al municipi el diumenge
dia 26 de maig seran Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), Junts per Artesa
de Segre (Junts) i Artesa Pel Canvi
(APC).
Esquerra i Junts per Artesa de
Segre repeteixen candidatura i cap
de llista, en el primer cas l’actual alcalde, Mingo Sabanés, opta a la reelecció i en el segon, l’actual cap de
l’oposició, Josep Maria Farré, intentarà per segona vegada aconseguir

24 I

l’alcaldia. Per altra banda, la novetat
l’aporta Artesa Pel Canvi, que neix
amb l’esperit d’una agrupació d’electors i l’encapçala Pere Martí, que és
la primera vegada que es presenta
com a candidat a alcalde.
Com podeu llegir a les pàgines
següents en les entrevistes a cada
cap de llista, les candidatures presenten punts comuns com ara grans
dosis de prudència a l’hora de plantejar projectes de futur, així com destacar la capacitat de treball en equip
de les respectives candidatures.

EMD I MUNICIPIS DE L’ENTORN
A l’Entitat Municipal Descentralitzada de Baldomar l’actual presi-

dent, Josep Galceran, es tornarà
a presentar com a Candidatura de
Progrés, mentre que també optaran
a ocupar el càrrec Cristina Dil per
Tots fem Baldomar - Acord Municipal
i Gemma Cayetano Rodríguez per
Junts.
Pel que fa als pobles de la rodalia, Alòs de Balaguer, Cubells, Foradada i Vilanova de Meià, tots els
actuals alcaldes repeteixen candidatura i partit, és a dir, Lluís Soldevila a
Alòs, Josep Regué a Cubells, Maricel Segú a Foradada i Xavier Terré a
Vilanova tornaran a optar a l’alcaldia
per Junts en el cas d’Alòs, Cubells
i Foradada, i ERC-AM en el cas de
Vilanova.
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#temadelmes
Candidat d’ERC
Mingo Sabanés i Porta
66 anys
Alcalde actual i jubilat
Per què vol ser l’alcalde d’Artesa
de Segre?
Per continuar treballant pel municipi. Com ja sabeu, tinc experiència com a alcalde i tinc moltes ganes de continuar. Mantinc intacta la
il·lusió del primer dia i, junt amb els
companys i companyes, volem acabar projectes que tenim començats i
executar-ne de nous que tenim pensats. Si el poble ens fa confiança el
proper 26 de maig, naturalment.
Quines són les fortaleses del
programa polític que encapçala?
Quins objectius persegueixen?
El nostre programa polític és,
com sempre dic, una declaració
d’intencions perquè poder tirar endavant els projectes no sols és una
qüestió de voluntat. És evident que
hi intervenen molts factors que poden condicionar la seva execució. El
que tenim clar, però, és que volem
acabar tot el que tenim començat,
com per exemple el Casal de la Gent
Gran, la plaça 1 d’octubre (vora el
carrer Jesús Santacreu), la recuperació de les sitges per poder ampliar
la zona esportiva del camp de futbol
o acabar la rehabilitació del poliesportiu. També tenim en ment projectes nous, però ens agrada tocar de
peus a terra.
El nostre objectiu passa sempre
per aconseguir el millor per Artesa de
Segre i pels 21 nuclis que la conformen. El treball del dia a dia i escoltar
la gent és fonamental.

Amb qui es presenta com alcalde,
i què pot destacar del seu equip?
Crec de veritat que hem format
un bon equip en el qual hi ha una barreja d’experiència i de gent jove que
de ben segur aportaran noves idees.
Prometem treball, actitud, dedicació
i perseverança per aconseguir els
nostres objectius.
Què no canviarà d’Artesa?
Sincerament crec que
no és qüestió
de canviar o no
canviar, sinó de
millorar, de tirar
endavant, de
créixer, de desenvolupar-se.
Artesa i els 21
nuclis
tenen
moltes possibilitats. La gent
és molt acollidora i treballadora i, per tant, el que
hem de fer des de l’Ajuntament és
estar al costat dels veïns i de les veïnes per al que faci falta.
Amb què notarà la població que
és l’alcalde?
Bé, la majoria del poble ja em coneix i sap com sóc. Crec que durant
aquests anys hem demostrat constància, treball i dedicació, i la nostra filosofia ha de seguir per aquí.
Aquests valors els hem de combinar
amb les noves idees que tenim.
Com veu Artesa d’aquí a quatre
anys?
Quan parlem d’Artesa sempre
m’agrada remarcar que també tenim 21 nuclis que ens aporten molt

i molt. Així doncs, veig un municipi
modern, pròsper, dinàmic, amb un
comerç i indústria consolidats, amb
plena ocupació i amb un teixit associatiu important, i que l’Ajuntament
serà el complement per poder oferir el màxim de serveis i per posar
en funcionament el màxim d’infraestructures possibles.
El que sí que m’agradaria destacar és que em faria molta il·lusió que

durant aquests quatre anys s’hagués
pogut iniciar el passeig del Senill, un
projecte fonamental pel creixement
i desenvolupament d’Artesa, però
que només es pot realitzar en petites fases. Sens dubte seria un valor
afegit important.

Mingo Sabanés Porta
Maria Cusola Aumedes
Carles Serra Comenge
Alba Boher Baró
Sara Teixidó Serret
Maria Bernaus Viles
Cristina Dil Valls
Adrià Fernandez Novau
Joan Bròvia Pijuan
Carles Galceran Solsona
Joan Camats Campabadal
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Candidat de Junts per Artesa
Josep Maria Farré i Codina
52 anys, pagès
Per què vol ser l’alcalde d’Artesa
de Segre?
Per valors: ja que he nascut al municipi i hi he viscut tota la vida i per a
mi és la meva casa, vull seguir treballant per ell. Ja fa quatre anys que dono part del meu temps a l’Ajuntament
i crec intrínsecament que
els companys i jo podem
incentivar Artesa: econòmicament, culturalment i
funcionalment. Per l’experiència i motivació: durant aquests quatre anys
he après i agafat l’experiència necessària. M’ho
he passat molt bé treballant per tots vosaltres i
tinc ganes de continuar
millorant el poble. Per
una visió global: estem just en un punt
d’inflexió polític i vull, amb tota la meva llista, fer d’aquest moment l’inici
de la modernització, progrés i creixement del municipi.
Quines són les fortaleses del
programa polític que encapçala?
Quins objectius persegueixen?
Gràcies a l’estructura de partit polític, seguir demanant subvencions
per a poder fer inversions pel poble
aprofitant l’experiència i la bona relació amb les institucions catalanes.
Optimitzar la gestió de l’Ajuntament,
disminuint els costos quotidians; modernitzar el municipi arrelant el nostre
jovent. Donar facilitats a tots els emprenedors perquè puguin començar
la seva vida laboral i per tal que els
qui ja hi treballen, puguin continuar
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fent-ho. Que no ens marxi el talent
que tenim a prop de casa i vegin Artesa com l’opció per desenvolupar el
seu futur i família.
Amb qui es presenta com alcalde
i què pot destacar del seu equip?
Em presento amb un equip de
gent molt diversa, de diferents edats
i punts de vista, que com diu el nom
de Junts per Artesa, té com a objec-

tiu treballar i millorar el municipi fentne partícip a tota la ciutadania. Crec
en la diversitat i en escoltar tot tipus
d’idees, per més diferents que siguin
a les meves. En destacaria l’experiència de quatre anys dins l’Ajuntament,
l’empenta necessària d’un jovent capacitat i treballador, el treball en equip
i, sobretot, l’estima pel nostre territori.
Que no canviarà d’Artesa?
No canviaria les coses que funcionen bé, que en són unes quantes, per
exemple les activitats de la biblioteca, la llar d’infants, les activitats extraescolars que donen vida al municipi. Continuaria fent que el jovent i
totes aquelles persones que tinguin
ganes de col·laborar i aportar la seva
experiència s’involucrin en tots els actes de l’ajuntament i formin part de les

decisions del poble, mirant sempre de
cara al futur.
Amb què notarà la població que és
l’alcalde?
Tenim molts projectes en ment
que marcaran un abans i un després
per Artesa: promocionar turísticament
el municipi, empentar el sector sociocultural (casal de dia, residència, serveis sanitaris...), ajudar a les entitats
a fer visible Artesa portant
el seu nom arreu del país,
començar definitivament el
passeig del Senill, integrar
els 21 pobles del municipi
amb igualtat de condicions...
entre altres iniciatives.
Com veu l’Artesa d’aquí a
quatre anys?
Veig una comarca mobilitzada, emprenedora, que
dóna futur al seu jovent, té
cura de les persones i, en
especial, dels avis, potencia les empreses i dinamitza el sector productiu. Una Artesa de tot-hom, amb un
rentat de cara: un passeig del Senill començat, que esdevingui un punt
de referència de la xarxa turística. En
definitiva, veig l’Artesa on tots volem
viure, sense canviar l’essència que
ens identifica però millorant els nostres trets distintius.
Josep M. Farré Codina
Jaume Caballer Brito
Sílvia Cardona Canes
Gemma Cayetano Rodríguez
Josep Riera Condal
Daniel Andreo Tugues
Carme Barril Brescó
Nikol Jovell Coma
Josefina Sabartés Capell
Marc Ticó Vidal
Anna Baella Guiu
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#temadelmes
Candidat d’Artesa Pel Canvi
Pere Martí i Fernàndez
57 anys
Administratiu
Per què vol ser l’alcalde d’Artesa
de Segre?
Primer de tot per a poder representar un grup d’electors que creu
en una proposta diferent en la forma de gestionar el municipi i, alhora,
vol intentar fer un pas endavant en
el model de relació humana vers el
nostre entorn. I també pel sentiment
d’estima que tinc al municipi i la voluntat d’aportar el meu gra de sorra
al seu desenvolupament.
Quines són les fortaleses del
programa polític que encapçala?
Quins objectius persegueixen?
Transparència, voluntat i treball
d’equip. Transparència d’idees i de
gestió, volem que la ciutadania se
senti informada de com passa, quan
passa i què passa al municipi. Voluntat de treballar amb propostes
realistes, adequades al moment actual, i coneixent i aprofitant les fortaleses del nostre municipi. Treball
d’equip, entenent el municipi com un
grup, tothom té coses a aportar i per
poder fer el canvi les necessitem.
Volem deixar “l’anar fent” pel “volem
fer” i aquí tots som importants.
L’objectiu principal és que els habitants d’Artesa se sentin orgullosos del seu municipi i del seu ajuntament, i som conscients que això
només ho podem aconseguir obrintlos les portes a participar en l’aportació d’idees i en la presa de decisions.
També creiem que és importantíssim promoure el nostre entorn a

nivell turístic i cultural. Així com dinamitzar la gran xarxa comercial i industrial existent.
Amb qui es presenta com alcalde i
què pot destacar del seu equip?
El grup que presentem és molt
transversal, amb moltes idees, iniciatives i ganes de treballar. Hem intentat recollir totes les franges d’edat
possibles i creiem que ho hem aconseguit, tot i que
el gruix està
entre els 30 i
els 50 anys.
Tenim inquietuds comunes
vers el municipi, però visions
diferents, i això
ens enriqueix.
A més dels
11 integrants
de la candidatura, suplents
i tot l’equip que hi estem treballant,
també caldria incloure-hi un número 12, tothom amb afinitat en aquest
projecte, obert a sumar i a ampliar la
base de persones disposades a treballar per fer del nostre Municipi un
espai millor i més participatiu.
Què no canviarà d’Artesa?
L’esperit associatiu de la gent i
tampoc l’entorn. Són dos valors que
cal potenciar.
Amb què notarà la població que
és l’alcalde?
Intentarem que la ciutadania percebi que és possible canviar el sistema establert. Volem fer-los partícips
de la vida municipal i que vegin que
les coses del dia a dia es van reso-

lent.
Potser no és el moment de pensar en grans obres (que sí que s’han
de tenir en compte com a projectes
de futur), però sí que és el moment,
per exemple, d’endreçar el patrimoni
del municipi i posar-lo en valor.
Com veu Artesa d’aquí a quatre
anys?
Volem imaginar-la amb força re-

novada, plena de projectes realitzats
i per a realitzar, sempre sustentada
per les ganes de fer de totes les persones que formem i formarem part
del nostre Municipi.
Volem que els ciutadans i les ciutadanes se sentin orgullosos de viure-hi i que es puguin convertir en els
seus principals ambaixadors.
Pere Martí Fernández
Eva Maria Cendra Godia
Ismael Maza Batlle
Maria Àngels López Ortiz
Silvio Adrian Rosa López
Sandra Gomà Gracia
Donís Mas Rosell
Eva Maza Batlle
Agustí Solé Guàrdia
Maria Neus Puigpinós Terré
Pau Jovell Codina

I 27

#temadelmes
Alòs de Balaguer
Independents per Alòs de Balaguer.
Acord Municipal
1. Jordi Durany Alepuz
2. Neus Mas Coma
Independents x Alòs de Balaguer.
Candidatura de Progrés
Josefa Miret Llauradó
Partit Popular/ Partido Popular
Gonçal Garijo Alonso
Junts per Alòs de Balaguer
1. Lluís Soldevila Cuadrat
2. Ramon May Calvet
3. Josep Riasol Batalla
4. Antoni J, Baella Pedrol

Cubells
ERC. Acord Municipal
1. Salvador Soldevila Pedrol
2. Eva Ribera Codina
3. Pere Papell Papell
4. Sara Garcia Gutiérrez
5. Generosa Badia Clua
6. Francesc Trepat Canal
7. Anna Gabarra Àngel
Junts per Cubells
1. Josep Regué Montserrat
2. Jaume Cuñat Casells
3. Sebastià Boixadera Brescó
4. M. Àngels Tolosa Llombart
5. Jordi Solé Mirats
6. Gerard Fons Llombart
7. Josep Camps Balagué

Vilanova de Meià
Foradada
Independents Per Foradada.
Candidatura de Progrés
Adrià González Fernández

Junts per Foradada
1. Maricel Segú Peralba
2. Ricardo Roma Codina
3. Gerard Sala Mases
4. Benjamí Llobet Reig
5. Jaume Morera Gabriel

ERC. Acord Municipal
1. Xavier Terré Boliart
2. Sinto Sala Batalla
3. Ramon Vila Rica
4. David Berral Torruella
5. Núria Jaime Marcó
6. Josep M. Eroles Lluch
7. David Vilana Ariaca
Junts per Catalunya Vilanova, Sta. Maria i Gàrzola
1. Miquel París Terrer
2. Carlos Sala Roca
3. Josep M. Roca Novau
4. Jordi Bertran Bonillo
5. Josep A. Novau Vilanova
6. M. Carme Cairó Aran
7. Jordi Novau Vilanova
EMD Santa Maria de Meià
Junts per Santa Maria: Josep M. Eroles Novau
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esports
A l’esquerra, podi com a millor equip a la Trail Montroig Extrem, i a la dreta, Àngel Nieto (461) a l’Esgarrinxada | CUDOS

El CUDOS comença fort tant a les Trail
Running Series com a la Lliga Noguera
E

l CUDOS Artesa de Segre ha
començat amb bon peu les dues
lligues de curses de muntanya més
importants de la zona, les Trail Running Series Terres de Lleida (TRS) i
la Lliga Noguera. Les TRS van arrencar el 31 de març a Sant Llorenç de
Montgai amb la Trail Montroig Extrem, una cursa de 24 quilòmetres

30 I

i més de 1.800 metres de desnivell
positiu en què el club va quedar en
primera posició, destacant els podis
per categoria d’Àngel Nieto i Anna
Ingla i la segona posició de Marta
Serret a la general. La pròxima cursa TRS és Lo Bunker, el 2 de juny.
Una setmana després, el 7 d’abril,
arrencava a Vilanova de l’Aguda

la Lliga Noguera, de la qual també
formen part les curses del Meló i lo
Bunker, amb l’Esgarrinxada, on el
club va quedar segon millor equip,
després precisament dels corredors
de lo Bunker, i on va destacar la primera posició absoluta d’Àngel Nieto,
que guanyava així la seva primera
cursa. | CUDOS
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Sisco Farràs, el premini del CENG amb el Barça, Coma-ruga i Tecniceng | CENG

Sisco Farràs, “Històric
del Bàsquet Català”

L

’artesenc Sisco Farràs i Serentill
va ser reconegut com a “Històric
del Bàsquet Català” en un acte celebrat el passat 29 de març a Barcelona.
La Federació Catalana i la Fundació
del Bàsquet Català atorguen aquests
premis anualment, a persones vinculades al món del bàsquet que han
destacat per la seva trajectòria, èxits
i valors esportius. Sisco Farràs va iniciar la seva carrera com a entrenador
al CENG Artesa l’any 1979, club del
qual va ser un dels fundadors. L’any
1985 també va impulsar el Bàsquet
Club Agramunt (BAC), a la seva vila
adoptiva. Al llarg d’aquests 40 anys,
ha format centenars de basquetbolistes tant a Artesa com a Agramunt, i
actualment segueix en actiu al BAC.

El Sisco destaca per saber combinar
bones dosis de passió i de paciència.
Moltes felicitats!

EL BARÇA I L’HOSPITALET
S’ENDUEN EL III TORNEIG PREMINI
El passat 13 d’abril es va celebrar
la III edició del Torneig Premini CENG
Artesa, amb un cartell de molt nivell.
En categoria femenina, el Barça va
endur-se el títol en guanyar la final
al JET Terrassa. El CENG va quedar
tercer per davant del Sedis la Seu.
En categoria masculina, el campió va ser el CB l’Hospitalet, que va
guanyar al Catòlic L’H a la final. Manyanet Molins, Força Lleida, CENG i
Sedis van completar la classificació
d’un torneig que es consolida any re-

ra any.

ELS MINIS, SUBCAMPIONS DEL
TORNEIG DE COMA-RUGA
El minis del CENG van disputar
el Torneig de Coma-ruga per Setmana Santa, on van quedar subcampions, en perdre la final contra el CB Vendrell. Les preinfantils
del CENG també van participar en
aquest campionat, que combina la
pràctica del bàsquet amb estones
de sol i platja.

TECNICENG DE NIVELL
Per Pasqua, el CENG va organitzar una nova edició del TecniCENG,
un campus de bàsquet que va comptar amb uns 40 participants de categoria premini i mini. Van impartir-hi
classes de bàsquet tres entrenadors
de molt nivell: Albert Bataller (Baxi
Manresa base), Carles Flores (FCB
júnior) i Axel Renau (CB Igualada).
I 31

NOVA
TEMPORADA
primavera - estiu
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Torneig de primavera de pàdel
E

ls mesos de març i abril s’ha jugat a les pistes d’Artesa de Segre, Vilanova de Meià, Ponts i Tiurana el quart torneig Mig Segre Pàdel
de Primavera. Hi han pres part 60
parelles repartides en diferents categories (masculina, femenina, mixta i
infantil) i nivells de joc. D’aquestes,

la majoria són del municipi d’Artesa
de Segre o hi tenen alguna relació.
Els trofeus dels campions i finalistes han estat cedits per comerços
i empreses dels municipis d’Artesa,
Vilanova, Ponts i Tiurana a qui des
de l’organització volem agrair la
col·laboració. També volem agrair

als ajuntaments de Vilanova de
Meià i Tiurana les facilitats donades
perquè alguns partits es poguessin
jugar a les seves pistes municipals.
Davant l’èxit de participació
d’aquest torneig, Mig Segre Pàdel ja
en prepara un altre pel juliol. | David Galceran (Mig Segre Pàdel)
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partits polítics
Resposta a l’editorial de La Palanca del març

E

n resposta a l’editorial de La Palanca del passat mes de març,
des del grup municipal d’ERC de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, volem posar de manifest i explicar-vos
a tots vosaltres, veïns i veïnes, que
han estat quatre anys que no han estat precisament fàcils. Quatre anys
marcats per un ritme polític a nivell
de país molt convuls, que ha definit
i acotat molt els nostres moviments.
Tots sabem que des de l’1 d’octubre (ens atreviríem a dir que una
mica abans i tot) s’han anat succeint
diversos esdeveniments i ens hem
trobat immersos en circumstàncies
que han condicionat la política municipal: la imputació del nostre alcalde
o el 155 que durant molt de temps
ha pesat damunt l’administració pública, en són els exemples més rellevants.
Tots aquests fets han condicionat
el finançament de les corporacions
locals, inclosa també la nostra. Podem assegurar que durant el nostre
mandat les subvencions per part de
la Generalitat pràcticament han estat nul·les i l’Ajuntament s’ha nodrit
de l’autofinançament i el suport de la
Diputació.
Així mateix, les grans infraestructures que tenim avui a Artesa com
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el Cubbtural, ampliació del CAP o
la primera fase del Casal de la Gent
Gran s’han aconseguit amb subvencions de departaments de la Generalitat en els quals ERC tenia capacitat de decisió. L’últim pla d’obres i
serveis va ser el 2008-2012.
Per part nostra, volem agrair les
gestions que ha fet ERC durant el
període 2008-2012, que ens han
permès a tots nosaltres gaudir d’uns
bons equipaments i dur a terme actuacions a tots els nuclis agregats.
Sempre hem parlat i sempre parlarem de municipi entenent com a tal
Artesa de Segre i tots els 21 pobles
que l’acompanyen.
Malgrat tot, des de l’Ajuntament
hem tirat endavant el municipi treballant dins les nostres possibilitats.
Hem intentat ser sempre realistes i
conseqüents amb la repercussió de
cada actuació en el global de les arques municipals.
Així, podem oferir un bon balanç
d’actuacions visibles fetes: acabar
el pla de barris, finalitzar el carrer
Roc del Cudós després de diferents
mandats, arranjament de la xarxa
de clavegueram del carrer Balmes,
asfaltat dels carrers Sant Jordi,
Eres i la seva travessia, diverses
actuacions en els pobles agregats,

contractació d’una agent municipal;
però també volem remarcar la infinitat de tasques no visibles que també
es fan, com són les internes d’administració, la normativa de civisme,
subvencionar i donar suport sempre
a totes les entitats, fer les corresponents gestions per arreglar el tram
de carretera d’Agramunt-Artesa i el
tram de la carretera de Tremp, resoldre problemes del dia a dia, atendre
sempre a tots els ciutadans i ciutadanes, regularitzar i vehicular activitats i noves idees, etc.
En definitiva, som conscients
que alguna cosa s’hauria pogut fer
millor o diferent, però qui assumeix
la responsabilitat té el risc d’equivocar-se. Estem molt agraïts de totes
les crítiques constructives que hem
anat rebent i en mesura del possible sempre les hem volgut tenir en
compte. A partir d’aquí, només ens
queda agrair-vos a tots la confiança
en nosaltres.
“Assumiràs la veu d’un poble, i
serà la veu del teu poble. I seràs, per
a sempre, poble.”
Vicent Andrés Estellés
| Equip de Govern Municipal
d’ERC, Artesa de Segre
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Des de l’inici fins al final;
treballant junts, sol·licitant junts
B

envolgudes ciutadanes i ciutadans d’Artesa i comarca.
Arribat el final de la legislatura,
és el moment d’explicar algunes de
les accions empreses pel nostre grup
polític. Hem col·laborat amb l’equip
d’ERC, perquè tot i que nosaltres érem
una minoria, han escoltat els nostres
arguments, n’han vist els beneficis i
ens els han acceptat. D’això es tracta
un Ajuntament: escoltar tots els punts
de vista, fins i tot els de les minories, a
la cerca d’un benefici comú.
Quan vam entrar a l’Ajuntament
teníem molt clars dos objectius: treballar pel poble fent una oposició constructiva, fomentant la bona relació
entre els 11 regidors de l’Ajuntament
i, d’altra banda, buscar ajuts i subvencions arreu on la nostra estructura de
partit manava, per així aconseguir que
l’equip de govern tingués més recursos econòmics pel municipi. Es tracta de vetllar pel bé de tots, deixar de
banda les sigles de partit i junts.
Volíem millorar el municipi d’Artesa i així ha estat durant aquests 4
anys, juntament amb l’equip d’ERC.
Hem plantat la llavor de treballar per
un objectiu comú, que ara caldrà que
els futurs regidors recullin i així Artesa

pugui començar a tirar endavant arribant al lloc d’importància que mereix.
Així, hem aconseguit que l’arranjament dels camins del municipi vagi a càrrec de l’Ajuntament, que les
modificacions del POUM permetin
que tot-hom tingui el màxim de facilitats per desenvolupar-se, que hi hagi
concursos públics i transparents per
entrar a treballar a l’Ajuntament i per
a la gestió dels serveis. També hem
donat suport màxim a la regidoria de
cultura per poder fer que el Túmul de
Seró tingués la gestió que li pertoca
com a bé cultural i demanat una partida per realitzar activitats al Cubbtural,
com ara el cinema. El nostre grup ha
aconseguit obrir una partida pressupostària pel passeig del Senill, amb
la qual cosa ara només cal buscar els
recursos exteriors –a les estructures
de partit polític catalanes que donen
suport a les llistes– per començar-lo,
i l’obertura d’una partida pressupostària pel sector turístic. Creiem que cal
que el municipi es conegui arreu i sense destinar-hi recursos econòmics, no
ho aconseguirem.
Hem treballat i defensat actuacions
necessàries pel municipi, com acabar
el Pla de Barris, el Roc del Cudós o

els tancaments de l’edifici del Casal
d’Avis i l’encàrrec d’un pla de Subministrament d’aigua potable a tot el municipi regulat dins la llei de Catalunya.
A més, hem aconseguit que l’equip de
govern no augmentés el preu de l’aigua a les explotacions ramaderes.
A part de totes aquestes idees
que hem aportat a dins l’Ajuntament,
el nostre cap de llista, el Josep Maria, gràcies a ser una llista amb suport
d’un partit polític català, ha aconseguit
diverses subvencions per les entitats
que ho necessitaven per a desenvolupar les seves activitats, com el CENG,
l’EFA i l’Associació de la Gent Gran i
el desenvolupament de la fibra òptica,
gestió imprescindible per a modernitzar el municipi.
Demostrem que, tot i ser a l’oposició, hem lluitat per millorar el municipi. Hem fet molta feina però encara
en queda per fer. Treballar per Artesa
i els seus pobles ha estat i serà un
plaer, no defallirem fins que aconseguim els nostres objectius: volem una
Artesa i una comarca moderna, progressista, inclusiva i dinàmica.
Hem estat i sempre estarem a la
vostra disposició.
| Junts per Artesa
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cartesa la redacció
El català

R

eflexions d’un grup de nouvinguts i immigrants d’Artesa de
Segre sobre el català de casa nostra.
El primer idioma que aprenem
els nouvinguts és el castellà, vinguem d’on vinguem. Això podria ser
una cosa normal si abans haguéssim viscut a una altra població de
l’estat espanyol, però ens sorprèn
quan l’arribada ha estat directament
al nostre poble.
La gran majoria de persones
que viuen a Artesa i rodalia habitualment parlen català. En detectar
que la persona és de fora (com a
poble acollidor i respectuós) passen
a parlar en castellà: pot ser que els
nouvinguts associem que el castellà és més fàcil que el català? Ens
doneu el temps suficient per pensar
les paraules? Per ordenar el que vo-

lem dir? Parleu lentament perquè us
puguem entendre?...
La sensació de no saber ni català ni castellà i barrejar-ho tot és
freqüent entre nosaltres, així com la
vergonya de parlar malament i la por
a no entendre’ns.
Estaria bé poder fer una associació i amb voluntariat poder continuar
practicant el que hem aprés al curs

de català que ha ofert el Consell Comarcal i que recentment hem acabat.
A la plaça, a la cua del supermercat, al futbol, al carrer... Sempre és
bon moment per parlar el català, ensenyar-lo i comunicar-nos.
| Sílvia Cardona Canes,
acompanyant del grup que ha
fet aquesta reflexió.
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cartes a la redacció
Nota informativa de la Comissió de Festes
B

envolguts/des,

La Comissió de Festes, tal i com
vam explicar en l’escrit publicat a
l’anterior número de La Palanca,
anem fent un seguiment dels moviments que fem per tal d’estar més
en contacte amb el poble. En aquest
escrit volem comunicar com va anar
la reunió oberta per a tothom que
havíem convocat pel divendres 12
d’abril.
El grup de persones que formem
part de la comissió tenim moltes
ganes de fer coses, tenim pensats
diferents projectes culturals per la
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festa major, així com la modificació
d’alguna que altra festa que tenim a
càrrec nostre. En la reunió informativa que vam convocar es volien explicar els diferents projectes i estàvem
oberts a escoltar noves propostes i
crítiques per a poder millorar en un
futur, però cal reconèixer que no va
ser del tot exitosa. Això no és motiu
per decaure, seguim estant motivats
i motivades per fer poble, cultura i
festa, però creiem que us ho hem de
compartir.
Volem agrair a membres representants de l’Alternativa que van
venir per poder exposar els seus

projectes, així com també la primera
presa de contacte que vam fer per
poder entendre les nostres diferències. És precisament el que ens diferencia el que ens pot apropar.
Des de la comissió s’espera unir
forces amb aquesta agrupació i amb
totes i tots vosaltres.
Us esperem en les pròximes reunions a tothom qui vulgui fer-se les
festes i el poble més seus.
Salut i festa.
| La Comissió de Festes d’Artesa de Segre
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per què diem...
Albert Vidal

... que alguna cosa està a les quimbambes o
que està a la Conxinxina?

L

’expressió s’utilitza quan algú
es refereix a un lloc molt llunyà,
desconegut o inexistent. En el Diccionari de la Llengua Catalana de
l’IEC no hi consta la paraula quimbamba, però en el Diccionario de la
Lengua Española de la RAE sí que
s’hi troba amb la definició de lloc remot i imprecís.
En qualsevol cas, podem trobar
un parell de topònims que podrien
ser l’origen de la frase. El més probable és que es refereixi a un petit
poble així anomenat situat a la província de Las Tunas a l’illa de Cuba, al Carib, un llogaret força aïllat,
apartat de les principals ciutats de la
província, com ara la capital, també
de nom Las Tunas o Puerto Padre,
i es troba a uns 650 quilòmetres de
l’Havana i a més de 200 de Santiago
de Cuba. Potser per això s’ha con-

siderat que era un lloc extremament
lluny i de difícil accés. Hi ha referència històrica d’activitat rural a la zona
des de 1603.
També
podem trobar cinc
llocs amb el
nom de Quimbamba al país
africà d’Angola,
procedent del mot autòcton bantú
“kimbundu”, que es refereix a l’art
de curar els cossos i els esperits mitjançant la medicina tradicional africana, però sembla menys probable
que l’origen de la dita vingui d’allà.
Pel que fa a la Conxinxina (nom
deformat de Coxinxina), es coneix
amb aquest nom una vasta extensió d’Àsia situada en el delta del riu
Mekong, a l’actual Vietnam. Va popularitzar-se en el transcurs d’una

campanya militar franco-espanyola en aquelles terres a mitjan segle
XIX, amb l’objectiu de defensar els
missioners cristians a la zona
d’Indoxina (Cambodja, Vietnam,
Laos, Birmània,
Tailàndia i península de Malaca).
Sens dubte, als soldats se’ls enviava
tremendament lluny en aquella època, a la Conxinxina.
Altres expressions de llunyania
les trobem també en altres dites populars com estar a la quinta forca, ja
comentada anteriorment, estar on
Cristo va perdre les espardenyes (o
l’espardenya), a l’altra part del món,
a la fi del món, a la quinta punyeta, al
cul del món, una hora lluny, haver-hi
un bon tros...

A Angola hi ha
cinc llocs que es
diuen Quimbamba
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psicocàpsula

Anna Balcells i Molina

Educar sense crits és possible
A

lguna vegada has perdut la paciència i has acabat cridant als
teus fills o filles sense voler fer-ho?
T’agradaria que la convivència a casa fos més tranquil·la?
És normal que l’estrès i el cansament ens portin a vegades a utilitzar el crit com a eina perquè els
infants ens facin cas, però és un hàbit poc recomanable i que pot tenir
conseqüències negatives. Educar
cridant provoca malestar, tant a nosaltres mateixos com a les persones que ens envolten, genera ràbia,
frustració, pèrdua de concentració i
baixa autoestima. A més, els infants
aprenen aquesta conducta i en conseqüència també cridaran, a casa i a
altres entorns.
I doncs, com podem arribar a
substituir els crits per diàleg i educar de manera més saludable? Sent
conscients, tenint paciència i perseverant en l’esforç. Alguns aspectes
que ens poden ajudar són:
1) Entendre el seu món: els nens
i nenes veuen la vida com un joc i les
ordres que els hi donem els hi poden
semblar molt avorrides i sense sentit. Per tant, una cosa que ens pot
ajudar és posar-nos a la seva pell i
intentar expressar “el que volem que
facin” de manera més original i creativa. Per exemple, als/les més petits/
es enlloc de dir “hem d’anar a la dutxa” quan els hi hem preparat una
banyera, podem dir “avui jugarem a
pirates i navegarem pel mar”.
2) Escoltar i validar les seves
emocions: si els hi donem espai
perquè puguin explicar-se i expressar-se, podem aprendre molt sobre
què senten i necessiten. Per exem-

ple: “m’ha dit la senyoreta que no
has fet els deures, com és?”. A més,
podem validar els seus sentiments,
per exemple si està enfadat/da i plora podem dir “és normal plorar quan
ens enfadem, què ha passat?”
3) Prendre consciència: cal tenir
present que els adults som nosaltres
i que per tant, som els responsables.
A més, disposem de més recursos
que els nens o nenes que són petits/
es. Podem aturar-nos i pensar una
millor manera de resoldre la situació
sense cridar.
4) Gaudir de temps en família:
el que més desitgen els nens i les
nenes és compartir temps amb els
seus pares, d’aquesta manera enfortirem el vincle emocional i ens
serà més fàcil comunicar-nos. Podem realitzar moltes activitats divertides a l’aire lliure, a la cuina, a casa
fent manualitats, pintant, jugant, etc.
5) Explicacions i no amenaces:
hauríem d’explicar amb calma
les coses i evitar
els càstigs i les
amenaces que
provoquen por,
com per exemple “si no reculls
les joguines, les
tiraré totes” o “si
no et portes bé,
vindrà
l’home
del sac”.
És recomanable explicar
el perquè de les
coses i les conseqüències de
cada acte per tal

que entenguin i puguin decidir. Per
exemple “si reculls ara les joguines,
després tindrem temps de llegir un
conte”. D’aquesta manera, sabrà i
aprendrà que les conductes tenen
conseqüències i fomentarem la responsabilitat.
6) Donar exemple: els nens i les
nenes aprenen més del que veuen,
que del que se’ls hi diu. Imiten la
nostra manera de comportar-nos i
som els seus models i exemples a
seguir. Per tant, si nosaltres cridem,
ells i elles també ho faran.
Educar d’una altra manera és
possible, els nens i nenes ho agrairan i nosaltres també.
I recorda... Si t’equivoques en algun moment, no et sentis culpable,
pensa com ho pots fer millor la següent vegada i torna a començar.
| Anna Balcells Molina, Psicòloga i psicoterapeuta, Nº
Col·legiada 20605
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Artesa de Segre - 25730

Pere Jubete
Llicència nº 3

pere_jubete@hotmail.com

Acompanyament i trasllat sanitari
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups
Recollida a domicili
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in memoriam
Fina Casals Casals
A una tieta que li va tocar fer
de mare quan encara duia mitjons,
germana gran assenyada de casa
seva puntal.
Perquè malgrat la pobresa dels
temps, vivíem la riquesa dels moments, I els ulls són plens de bons
records, d’una infantesa de poble
en poble.
Un dia a Rubió
Encara puc sentir als peus, les
corredisses a sobre els pedrissos,
per ser els primers en trucar a la
porta i sentir el girigar del forrellat
i la tieta, davantal en mà, contenta
exclamant “Ahhh!!! Sou vosaltres,
què heu vingut sols? Llavors nosaltres rèiem i marxàvem corrents.
Ja després, pujar dalt a la cuina i
vora el foc, mentre lentament es
torra el pa, escoltar històries, ria-

lles... vida. I per berenar, beure
llet en aquell got de vidre a topos,
una llet que enlloc tenia el gust
que tenia a Rubió. I ja quan el sol
es va ponent, baixar al corral i la
tieta arremangant-se el davantal
deixa caure a la seva falda ous i
un potet d’ametlles garrapinyades
que faran que el camí de tornada
a casa sigui més curt.
A estones puc tancar els
ulls, arreplegar tots els retallets
d’aquests moments i cosir-los
un a un, tots units com ha estat
aquesta família nostra, fil per fil,
amb la paciència i serenor que
ens transmetia la tieta Fina, record
a record amb la seva tendresa. I
així, repunt a repunt, tenir un gran
llençol final, que m’acompanyarà i
abrigarà fins que tots tornem a es-

tar junts en un altre indret després
d’aquesta vida.
| La teva neboda Eva

Agraïment

La familia Roqué Casals
agraïm a tothom les mostres de
condol, suport i afecte rebudes.
Volem donar les gràcies als
professionals del CAP i també als
del servei d’ambulàncies d’Artesa
de Segre per l’atenció i cura que
han tingut d’ella en aquests últims
temps.

Encarna Lapeña Egea
Mare, estic aprenent a viure sense
tu...
A tractar amb la teva absència, a
lluitar amb el dolor de buit que el
meu cor sent, a no sortir al carrer quan venies a dinar i tardaves
més del compte… A mirar la porta i saber que ja no entraràs. A no
portar sempre el mòbil a la mà per
si em trucaves…
Estic aprenent a anar a la placeta
i no trobar-te asseguda en aquell
banc com una flor més del teu jardí, aprendré a viure les festes sense que hi siguis.
Estic aprenent a viure de records,
a lluir bé encara que el cor em faci

mal, a pensar en la nit i esperar si
et puc veure en els meus somnis.
Ningú va dir que això era fàcil,
però hi ha un lloc on sempre estaràs i d’allí no he d’aprendre a
treure-te’n...
Com una flor, sempre més
El teu record en nostra vida
Hi ha deixat una fragància
Que ja no ens serà esvaïda.
Joan Maragall
Ara ets amb el pare i el meu germà Joan que aquest mes fa 15 i 11
anys, respectivament que ens van
deixar. En els nostres cors viureu
per sempre.
| La teva filla

Nota d’agraïment
La família vol agrair a tothom les
mostres de condol, suport i estima
que hem rebut amb motiu de la
mort la mare i Aia, el passat 23 de
març. També donem les gràcies a
l’equip sanitari d’Artesa.
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fa 25 anys
Abril de
1994

C

om és habitual per aquestes
dates, un dels temes més destacats és la celebració de la Pasqua,
amb les caramelles com a fet més
representatiu de la tradició local.
PORTADA. Una foto aportada per Joan Camats Llagunes ens
mostra una perspectiva poc habitual
de la cantada de caramelles del diumenge de Pasqua.
EDITORIAL. Un editorial bastant
curt, amb el títol La pluja, al fi, vingué, reflexionava sobre l’aigua com
a bé escàs, sobretot a les nostres
comarques, i destacava que, per
tercer any consecutiu, les pluges de
l’abril segurament haurien tornat a
salvar la collita de secà.
Un breu d’última hora a peu
d’editorial informava que a finals
d’abril havien començat les esperades obres del CAP.
ENTREVISTA. La redacció signava l’article Josep Giné, delegat
d’Ensenyament a Lleida. Es tracta d’una entrevista motivada per
l’avançament de la reforma educativa a l’Institut d’Artesa de Segre, fins
aleshores Institut de Formació Professional, el curs 94-95. Això passaria també a Almacelles, Pont de
Suert, Ponts i Sort. La previsió era
que tots els centres de secundària
haguessin iniciat la implementació
de la reforma el curs 96-97. Giné
destacava la sensibilitat educativa del nostre municipi per haver-se
ofert a aquest avançament.
EMISSORA DE RÀDIO. L’article
Grenyes & Espardenyes, els proscrits de Ràdio Artesa explicava de
forma original l’essència d’un pro-
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grama
radiofònic que
s’emetia els
dissabtes al
vespre de la
mà del parell
de joves Boliart i Mateu:
“De vegades
ens considerem proscrits
perquè lluitem (...) sota
la
bandera
del rock&roll
i el bon humor”.
T E AT R E .
La
secció
explica que
s’havia
començat
un
nou cicle teatral a la Dàlia
Blanca amb
l’obra Lluna
de mel del
grup Tarantana Teatre de
Lleida. Amb l’eslògan “Apunta’t al
teatre”, la Dàlia Blanca i La Palanca,
amb el patrocini del 19è Pla d’Acció
Cultural del personal de “la Caixa”,
havien posat en marxa un cicle de
tres obres teatrals fins al juny. Al final, s’informava que era l’últim que
es podria fer sota l’aixopluc del Pla
d’Acció Cultural i es feia una crida a
formar un grup de teatre.
PREMSA. Trobada anyal de la
Premsa Comarcal és el títol del text
on la redacció explicava els detalls
de la 12a assemblea anual ordinària
de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la qual en
forma part La Palanca, celebrada a
Tàrrega el 16 d’abril. L’article fa es-

pecial èmfasi en el 50è aniversari de
la revista Nova Tàrrega i el 30è de
Sió (Agramunt), així com en l’exposició “La premsa local a l’Urgell”.
PASQUA I CARAMELLES. Mitja
dotzena de fotografies de Sícoris,
sense text, omplen les dues pàgines
centrals. Quatre corresponen a la
cantada de caramelles del diumenge de Pasqua, aleshores dirigides
per Ramon Casals. Les altres dues
ens mostren imatges de l’aplec de
Salgar, una de les quals reproduïm,
ja que ens recorda el tradicional joc
del catxo.
DE LA VELLA ARTESA. Sícoris
posava el títol La Lluna, la Germanor i el bienni negre a un article que
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Ramon Giribet i Boneta
ens explica passatges de la història
d’Artesa en temps de la segona República. Hi havia dues sales de ball,
la Lluna i la Germanor, ubicades respectivament on avui hi ha el Cafè
del Poble i el Bar Sícoris, cada una
de les quals tenia la seva pròpia orquestra local, Catalaunense Jazz i
Orquestra Germanor. Els dissabtes
a la nit es ballava davant de cada
local, a la carretera, i Sícoris afirmava que “en aquells temps es ballava
pels descosits” i que entre les dues
colles “es rivalitzava de debò, a veure qui podia superar qui”. També ens
recorda les festes més destacades
que organitzaven. Per Carnaval,
feien les seues respectives plegues
tot cantant cançons picaresques
i, posteriorment, un bon dinar. Per
Pasqua, dos grups de caramelles
“rivalitzaven pels carrers d’Artesa, a
veure qui refilava millor”. En la part
final, l’article fa referència al moment
polític corresponent al bienni negre
que es va viure a Espanya (19931935).
DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí signava l’article El III Seminari Carlí de
Solsona, que donava continuïtat al
que havia publicat en el número anterior. Fa una relació exhaustiva dels
participants, un dels quals va ser el
mateix Sánchez, i dels temes de les
seues intervencions.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Pel que fa al ple del
14 de març, els temes de tràmit es
van aprovar per unanimitat, però en
un parell de punts no va ser així. La
compareixença de l’Ajuntament per
un recurs contenciós administratiu
per part d’una funcionària municipal
va ser aprovada amb els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions
de CiU i PP, mentre que una moció

a favor de la Llei de Normalització
Lingüística va tenir les abstencions
del PP. Per altra banda s’anunciava
que el mercat dels diumenges festius d’aquell any es faria en dissabte
(Pasqua, 1 de maig, 11 de setembre,
Festa Major i Nadal), decisió que
recordo polèmica entre els comerciants pel que fa a l’1 de maig i l’11
de setembre.
LOCAL. El Col·legi Sant Josep
feia públic el programa de les Jornades Culturals, entre el 18 i el 24
d’abril. Dins del conjunt d’activitats
(tallers,
sortides...), destaca
la
celebració
dels Jocs Florals.
APLEC DE
REFET. S’anunciava els principals
actes
d’aquest tradicional
aplec:
ofrena
floral
a la Mare de
Déu, eucaristia
(incloent besamans i goigs) i
ballada de sardanes.
HUMOR.

Quimet i Cosme comentaven temes
d’actualitat relacionats amb la Diada
de Sant Jordi i, en un parell de casos, barrejant-ho amb la política, un
dels seus temes preferits.
IMATGES D’AHIR. Una imatge
que ocupa gairebé tota la contraportada ens mostra un grup d’unes
90 persones d’Artesa que van viatjar a Lourdes, entre els dies 20 i 22
de setembre de 1967, en un viatge
organitzat per Mossèn Alòs. La foto
es va fer a l’escalinata de davant del
santuari.
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ANTONI AMIGÓ I PONS

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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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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informació

municipal d’artesa

Març
Ple ordinari, 11 de març 2019
Absència: Pep Riart Pallarés (ERC)
S’acorda, per unanimitat, aprovar
inicialment la modificació de les següents ordenances fiscals:
Número 35, taxa per les visites
guiades a Seró, Espai Transmissor.
- Entrada individual 5 euros, reduïda 4 euros (jubilats, estudiants i
grups de 10) i escolar 1,50 euros.
Número 12, piscines i instal·lacions esportives:
Piscines Municipals d’Artesa:
- Abonament temporada 50 euros,
mensual 30 euros, infantil (4 a 14 anys)
30 euros, infantil mensual 18 euros
- Entrada diària: 2,5 euros
- Entrada diària infantil: 1,5 euros
- Infants d’1 a 3 anys, acompanyats de majors d’edat, gratuït.
Piscines Municipals d’Alentorn:
- Abonament adults temporada:
55 euros
- Abonament infantil (4 a 14 anys)
temporada: 40 euros

*

- Entrada diària: 3,5 euros
- Entrada diària infantil: 2,5 euros
- Infants entre 1 i 3 anys, acompanyats de majors d’edat, gratuït.
- Bonificacions (Artesa/Alentorn):
Família nombrosa: 25%
Disminució acreditada oficialment: 50%.
Carnet Jove: 10% cost entrada
Camp Municipal d’Esports:
- Pista poliesportiva descoberta:
Amb il·luminació: 15 euros/hora
- Camp de Futbol (en funció de
les instal·lacions a utilitzar: terreny de
joc, il·luminació i/o vestidors):
Entrenaments o partits d’entitats
no federades del municipi: 16-26 euros/hora
Entrenaments o partits d’entitats
federades i no federades de fora del
municipi: 38-46 euros/hora
Estades esportives, campionats
de més d’un dia, campionats vinculats a entitats locals, etc., els preus
es valoraran segons l’activitat, durada i utilització programada.
- Pavelló: Pista de bàsquet
Entrenaments o partits d’entitats

Eva Maza i Batlle

no federades i grups del municipi
sense i amb calefacció: 10 o 15 euros/hora
Entrenaments o partits d’entitats o
grups de fora sense i amb calefacció:
20 o 25 euros/hora
- Pavelló: Pista de futbol (en funció
de les instal·lacions a utilitzar: camp,
il·luminació, calefacció i/o vestidors)
Grups del municipi: 10-28 euros/
hora, 100-260 euros/mitja jornada,
200-420 euros/jornada
Grups de fora: 20-40 euros/hora,
200-520 euros/mitja jornada, 400840 euros/jornada
Activitats de més d’un dia, campionats vinculats a entitats locals,
etc., preu segons activitat, durada i
ús.
Les entitats municipals federades
es regiran pel conveni que tinguin
acordat amb l’Ajuntament.
Els preus inclouen la neteja.
S’aprova, per unanimitat, el reconeixement de triennis, amb els
drets econòmics corresponents, de
personal al servei de les entitats locals.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 6
de maig de 2019.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

Renovació del DNI
El 21 de maig es farà renovació del DNI al
Centre d’Entitats, i es podran recollir els nous
carnets el dia 23. Cal apuntar-se a les oficines
de l’Ajuntament o al 973 400 013. També podeu
adreçar-vos a l’oficina de Lleida, carrer de l’Ensenyança, 2 (Policia Nacional), només amb cita
prèvia, de 9 a 20.30h per DNI i passaport i de
9 a 14.30 per TIE i documentació d’estrangers.

I 47

reflexionem

Mercè Nogués

El captaire que no va voler deixar de ser-ho
E

n un petit llogaret vivia un captaire molt conegut per tots els
seus habitants, per les seves sorprenents capacitats per donar consells
i ajudar a les persones. El captaire
només demanava la voluntat per
oferir les seves sàvies paraules als
habitants del poble. Tal va arribar a
ser la seva fama que el Rei, sorprès
pel que li explicaven, va decidir visitar-lo i demanar-li consell.
Després de visitar-lo, el Rei va
quedar molt satisfet amb els consells del captaire i li va demanar
que l’acompanyés a palau perquè
pogués ajudar-lo en les tasques del
dia a dia. El captaire va accedir i va
marxar a viure a un sumptuós palau.
Cada dia que passava, el Rei
estava més satisfet amb l’ajuda del
captaire fins que va decidir prescindir de tots els seus consellers.
Un d’aquests consellers, ressen-
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tit per la decisió del Rei, va decidir
espiar el captaire per descobrir d’on
venia la seva capacitat per aconsellar tan sàviament. Per a la seva
sorpresa va descobrir que el captaire abandonava el palau al vespre i
tornava a ell abans que despuntés
el dia.

“Qui oblida d’on
ve, oblida part de
la seva essència”
Un bon dia va decidir seguir-lo
per veure què feia durant aquestes
hores que s’absentava del palau.
Sorprès, va veure com el captaire es
dirigia al vespre a una cabana que
es trobava als afores del palau, on el
captaire es despullava dels seus rics
vestits i es tornava a posar els seus

antics parracs. Després, es ficava a
terra sobre en un llit de palla. Al matí, el captaire es tornava a posar les
seves riques vestimentes i tornava a
palau.
El conseller es va dirigir al captaire i li va preguntar:
“Captaire, quin és el motiu pel
qual et prives de les teves robes per
tornar a posar-te els parracs, i dorms
sobre el dur sòl podent dormir sobre
un llit còmode al palau?”.
“Molt senzill”, li va contestar el
captaire. “Per no oblidar-me mai del
lloc d’on vinc”.
Qui s’oblida del lloc d’on ve, oblida part de la seva essència com a
persona.
Reflexió
No ens oblidem mai d’on venim,
què hem après, qui ha format i forma part de la nostra vida, i siguem
agraïts amb tot i tothom.
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humor

Polítics penitents

Josep Galceran

Campanya electoral per Setmana Santa
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imatges d’ahir
1961

Miquel Regué i Gili

L’aplec del Dimarts de Pasqua al Pla es va fer fins als anys 1980 | Miquel Regué i Montserrat

L’aplec a l’ermita del Pla
L

’aplec del Dimarts de Pasqua al
Pla va assolir grans cotes de participació i s’hi anava des d’Artesa en
processó. Era un dia festiu. Joan Bellmunt i Figueras conta en el seu llibre Fets, costums i llegendes de la
Noguera que el motiu d’aquest aplec
i d’aquesta processó arrenca l’any
1918, quan una forta pesta de grip va
assotar la població i va causar mol-
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tes morts. Llavors van decidir anar a
buscar la marededéu del Pla en processó i la van passejar pel poble tot
demanant protecció. El remei fou immediat...
Al Pla també s’hi anava per la
Candelera, per Sant Blai i per Santa
Llúcia. L’aplec es va perdre als anys
1980 perquè va deixar de ser festiu
i els costums van canviar. Els últims

en acudir-hi van ser els escoltes artesencs (l’agrupament porta el nom de
Mare de Déu del Pla).
La foto és de l’any 1961 i s’hi observa gent ballant sardanes. Només
hem pogut identificar una figurant, la
segona començant per l’esquerra, que
és la Pepita Ros de cal Don Juanito.
Als anys 60 l’aplec del Pla era molt
concorregut i les sardanes les tocava
una cobla-orquestra, que ja actuava
a Artesa el Diumenge de Pasqua i el
Dilluns de la Mona a Salgar.
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la foto

El diumenge 21 d’abril, dia de Pasqua, les Caramelles van sortir a cantar compensant amb música l’amenaça de pluja i
mal temps i van fer d’Artesa, un any més, un dels municipis catalans que mantenen viva aquesta tradició. | Jordi Farré

