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agenda
Agenda

ciutadana

octubre

Actes

que sabem que es faran
Del 6 de desembre al 6 de gener

Campanya de l’Associació de Comerç. Sorteig de vals de compra

ARTESA DE SEGRE

23 i 24 de novembre

Gran Recapte d’Aliments

NAIXEMENTS

24 de novembre

(vegeu nota)

A les 17:30 h, al Cubtural, Festa
de la Sardana (concert i sardanes)
amb la Cobla Tàrrega. Entrada gratuïta. Org.: Amics de la Sardana

Setembre: 1 (Carla)
Octubre: 2 (Aris, Beatriz)

29 de novembre

DEFUNCIONS
No hi ha defuncions a l’octubre

A les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer, xerrada-col·loqui amb Elisenda Roca
5 de desembre

Avís naixements
Per publicar els naixements és
necessari que la família ens faci
arribar les dades (data de naixement, nom sencer i noms del pare i de la mare) al correu electrònic revista@lapalanca.cat. Si no
es comuniquen expressament i
en el format indicat, no es podran
publicar.

A les 22 h, al Cubtural, obra teatral
Nens i nenes, amb Anna Sahun
i direcció de Joel Joan. Entrades
anticipades a l’Ajuntament
7 de desembre

A Vilanova de Meià, a les 21 h a la
sala 1 d’octubre, sopar solidari per
la Marató de TV3. Inscripcions a
l’Ajuntament fins al 2 de desembre.
Organitza: Associació de Dones La
Coma de Meià
8 de desembre

Al Cubtural, de 10 a 14 h i de 16 a
20 h, mercat de Nadal. Bar, coca

temps

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

amb xocolata i inflables al carrer.
Org.: Associació de Comerç (ACS)
12 de desembre

A les 17:30 h, al Cubtural, Aules de
Formació de la Noguera: conferència “La cultura nòrdica. Els víkings
de Groenlàndia” per Francesc
Bailón. Org.: Consell Comarcal,
Ajuntament i Artesenques Actives
13 de desembre

A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la
Biblioteca, presentació del llibre 40è
aniversari del CENG
14 de desembre

A Cubells, conferència, bingo solidari i xocolatada per la Marató
15 de desembre

La Marató a Artesa. A les 11 h, ball
pels carrers, visita del Pare Noel i
xocolatada solidària. A les 18h, al
Cubtural, festival T’explico un conte
i ballem. Org.: Altis. Col: ACS
18 de desembre

A les 18 h, a la Biblioteca, Hora del
conte amb Alba Alàs
21 de desembre

A les 18 h, al Cubtural, circ Què
bèstia!, amb Tortell Poltrona. Entrades anticipades a l’Ajuntament
23 de desembre

A la Biblioteca, Torneig Infantil i
Juvenil d’Escacs
A les 18 h, al Cubtural, sessió infantil de cinema: Frozen 2

octubre

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

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 15,8°
Temperatura màxima: 37° (dia 1)
Temperatura mínima: 4° (dia 26)
Dies amb precipitacions: 8
Precipi màxima:
88 mm (dia 22)
Total precipitacions:
158,6 mm
B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:

4I

15,2°

Temperatura màxima:
29° (dia 1)
Temperatura mínima:
4,2° (dia 25)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 78,7 mm (dia 2)
Total precipitacions:
127,9 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana: 15,1°
Temperatura màxima: 29,5° (dia 1)
Temperatura mínima: 5,8° (dia 25)
Dies amb precipitacions: 5

Precip. màxima: 88,3 mm (dia 22)
Total precipitacions: 147,2 mm
FORADADA

Precipitacions juliol: 18 mm (3 dies)
Precipitacions agost: 35 mm (dia 20)
Precipit. setembre: 4 mm (2 dies)
Dies precipitacions octubre: 5
Precipitació màx. octubre: 94 mm
			
(dia 22)
Total precipit. octubre: 132 mm
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Lo jovent d’aquest gran poble
Durant els primers dies posteriors
a la sentència de les preses i els
presos polítics, van ser detingudes
diverses persones. Algunes són joves
de la Noguera, un parell dels quals
continuen en presó preventiva en el
moment de tancar edició. Un d’Artesa i l’altre de Térmens. En el nostre
entorn més proper també tenim una
noia de Vilanova detinguda i alliberada a l’espera de judici.
Conscients que les detencions tenen
més la intencionalitat d’escarment
que una altra cosa, la majoria de la
gent de les poblacions afectades van
reaccionar de seguida amb actes de
suport i de solidaritat a les famílies.
Com no podia ser d’altra manera,
Artesa de Segre i Vilanova de Meià,
així com els municipis de la rodalia,
es van mobilitzar de forma immediata, la qual cosa va donar lloc a
un moviment solidari, de caràcter
assembleari, que ja ha dut a terme
diverses accions i que n’està organitzant altres.
A l’entorn d’aquest moviment s’han
deixat de banda possibles diferències
i hi podem trobar gent de totes les
edats. Cal destacar no només forta
la presència de jovent, sinó també la
seva implicació a l’hora de portar la
iniciativa. Si bé alguns actes han estat força improvisats i preparats amb

poc temps, la capacitat de convocatòria i la resposta de la gent han estat
un èxit. I és que, quan les coses ens
toquen de prop, la gent se sent més
implicada.
Al marge d’altres consideracions,
voldríem posar en valor el nostre
jovent, sovint desaparegut quan les
coses no els afecten molt directament
i també criticat per les generacions
més grans, que s’exclamen amb
resignació: “Què en farem d’aquest
jovent d’avui dia!” La veritat, però, és
que segurament els pares i mares
d’aquestes opinaven el mateix, en
circumstàncies diferents, naturalment. I probablement, els seus pares
i mares, també. És una qüestió simplement generacional.
En definitiva, tot fent ús de les primeres paraules de la lletra de la cèlebre
Samba del Castellot, podem afirmar
que “lo jovent d’aquest gran poble”,
no sabem si exactament amb “garbo”
i “satisfacció”, està fent honor de la
seva condició juvenil. Quan han de
ser-hi, hi són.
Vagi des d’aquí, doncs, la nostra
felicitació i els encoratgem a què no
defalleixin a l’hora de voler fer un
món millor. Cadascú des de la seva
parcel·la, des del seu anonimat. No
pretenguem que tothom sigui una
Greta Thunberg.

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 5 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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La vaga al servei de recollida deixa munts de
brossa als carrers i obliga l’Ajuntament a actuar

L

a quinzena de treballadors de
l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que integren la plantilla que té adjudicat el
servei de recollida de la brossa a la
Noguera a començar el 6 de novembre una vaga indefinida per reclamar
un conveni nou i millores salarials.
La vaga es va allargar una setmana,
fins al 13 de novembre, quan empresa i treballadors van arribar a un
acord que inclou un augment salarial
del 8 per cent, entre altres cessions
per part de l’empresa.
La vaga contemplava serveis mínims però aquests no van impedir
que durant aquella setmana s’anessin acumulant bosses de brossa a
fora dels contenidors que van obligar l’Ajuntament a actuar. Concretament, la intervenció va ser just un dia
abans d’arribar a l’acord que va permetre desconvocar la vaga, i va consistir en recollir totes les bosses que

La brossa es va anar acumulant als carrers fins al 12 de novembre | R. Giribet

hi havia fora dels contenidors i traslladar-les a un abocador local amb
el camionet municipal. L’alcalde,
Mingo Sabanés, va explicar que en
total es van fer nou viatges, que es
va fer per “higiene” i que una vegada
reprès el servei, les bosses s’haurien de recollir de l’abocador local i

portar-les al comarcal. Sabanés va
lamentar l’afectació de la vaga però
es va mostrar comprensiu amb les
reivindicacions del col·lectiu. “En 12
anys no els apujaven el sou, mentre
que amb la nova maquinària la plantilla s’ha reduït i el que abans feien
tres, ara ho fa un”, va assegurar.

Cremen tres contenidors
en un acte vandàlic

L

a nit del divendres 18 d’octubre es va produir un acte
vandàlic a Artesa consistent en la crema de tres contenidors. Tot i que aquest tipus d’actes vandàlics no són
freqüents, no és la primera vegada que es crema algun
contenidor, i l’Ajuntament ha emès un comunicat en què
condemna els fets i tota violència, “vinguin d’on vinguin”,
i recorda que “la destrucció de mobiliari públic repercuteix econòmicament a tots els ciutadans”. Així mateix, el
consistori va emprendre mesures per esbrinar l’autoria
dels fets, que va qualificar “d’indesitjables”, i va afegir
que estava “fent gestions” per esclarir-los.
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Un dels contenidors cremats | R. Giribet
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El pressupost inicial del pavelló és d’1,2 milions d’euros i el de l’enllumenat, de 192.000 euros | M. Regué

Recerca d’ajudes per reparar la coberta del
pavelló i canviar tot l’enllumenat per ‘leds’
L

’Ajuntament d’Artesa vol destinar tota la subvenció corresponent al Pla Únic d’Obres i Serveis
(PUOSC) de la Generalitat dels anys
2020-2024 a la rehabilitació de la coberta del pavelló. L’obra té un pressupost inicial d’1,2 milions d’euros
que es podria rebaixar en el preu
final d’adjudicació. De tota manera,

la quantitat que aporta el PUOSC és
d’un màxim de 370.000 euros. L’alcalde, Mingo Sabanés, va assegurar
que és molt costós però “no es pot
tenir un pavelló amb problemes cada vegada que plou”.
Per altra banda, Sabanés va afegir que la Unió Europea ha concedit
una subvenció que permetrà reno-

var totes les lluminàries del municipi, tant a Artesa com als nuclis, i
posar-les “led”. El cost són 192.000
euros sense el muntatge, que en val
70.000. Dels 192.000, la UE n’aporta
la meitat, la Diputació el 25% i l’Ajuntament l’altre 25% i el muntatge. Ara
només hi ha “leds” a Tudela, Vernet,
Vilves i a la plaça de l’Ajuntament.

L’IBI, l’aigua i les escombraries pujaran un 5% mínim

E

l ple del mes de novembre ha
acordat un increment del 5 per
cent en l’Impost de Béns Immobles
(IBI) i abans d’acabar l’any s’aprovarà un augment similar, encara per
concretar, a l’aigua i la brossa. L’alcalde, Mingo Sabanés, ha explicat
que la concreció de l’augment de
l’impost de la brossa dependrà de
l’increment que apliqui el consell comarcal al servei i de si la Generalitat
finalment aprova un cànon que tam-

bé repercutiria en el preu. Pel que fa
a l’aigua, Sabanés va dir que estan
negociant amb Sorea. En qualsevol
cas, ambdós increments serien, com
a mínim, també del 5 per cent. Totes
aquestes pujades d’impostos es faran efectives al rebut de l’any 2020.
Per altra banda, el ple de novembre també va aprovar regularitzar
la taxa per l’ús del vestíbul i la sala
principal del Cubtural. L’alcalde va
assegurar que fins ara ja es cobrava

per certs usos de les instal·lacions
però que no havia passat pel ple.
Entre altres preus, el nou reglament preveu un cost de 50 euros per
ús del vestíbul en el cas d’entitats
locals i un cost de 100 euros per l’ús
de la sala principal. Aquests preus
seran de 100 euros pel vestíbul i
250 per la sala en el cas d’entitats de
fora. També hi ha preus diferents si
s’utilitza per altres actes, per exemple els que cobren entrada.
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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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A Artesa, els partits més votats foren ERC (642), JxC (508) i la CUP (128), amb prop del 80% de vots | Dolors Bella

Eleccions 10N: baixa la participació i el vot
independentista s’imposa a Artesa i rodalia
E

n clau local, tant a Artesa com a
la rodalia va disminuir la participació, excepte a Vilanova de Meià
(82,3%), amb un increment de més
de 2 punts. Per contra, a Foradada
(69,6%) es va produir un notable
descens de gairebé 14 punts.
En el nostre entorn hi va haver
un increment percentual del vot independentista, sempre per damunt
del 75%, unes vegades liderat per
ERC (Artesa, Alòs i Vilanova), altres

per JxC (Cubells i Foradada) i amb
una notable aportació de la CUP. A
Artesa va arribar gairebé al 80% i
destaca Alòs amb el 86,1%.
A Artesa, els vots foren: ERC
(642), JxC (508), CUP (128), PSC
(87), PP (68), ECP (64), Vox (51) i
Cs (31).
La participació a Catalunya va ser
del 72,3% (2,5% menys que el 28
d’abril). Per primera vegada en unes
eleccions espanyoles el bloc inde-

pendentista (ERC, JxC i CUP) superava el llindar del 40% amb un 42,6%
dels vots, mentre que el bloc autoanomenat constitucionalista (PSC,
PP, Vox i Cs) es quedava en un
39,9%. Aquí no hi sumem els comuns (14,2%) ni altres.
Així, el primer bloc aconseguia
23 dels 48 diputats (13 ERC, 8 JxC
i 2 CUP) i 14 dels 16 senadors (11
ERC i 3 JxC), incrementant en 1 respectivament els resultats del 28A.
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Diferents actes del 18 d’octubre a Artesa i assistents a la manifestació de Barcelona | M. À. López, D. Bella, B. Llobet, J. Farré

Marxes per la Llibertat i vaga del 18 d’octubre
C

om apuntàvem en el darrer
número, Artesa també va tenir representació a les Marxes per
la Llibertat convocades per l’ANC i
Òmnium entre el 16 i el 18 d’octubre.
Constaven de cinc columnes, una
de les quals partia de Tàrrega. Durant el primer dia i en diferents trams
del trajecte Tàrrega-Igualada, hi van
participar unes 30 persones d’Artesa. En els dies següents també hi va
haver presència artesenca, difícil de

10 I

quantificar perquè s’hi anava a títol
individual o en petits grups.
El dia 18, coincidint amb la vaga
general, algunes persones es van
desplaçar fins a Barcelona directament, mentre que altres van fer algun tram de la darrera etapa de la
Marxa, entre Martorell i Barcelona,
especialment des de Pallejà. A la tarda, la capital catalana va acollir una
nova concentració multitudinària.
El mateix dia, la vaga es va notar

a Artesa amb el tancament d’alguns
comerços i tallers, als centres educatius, que van funcionar amb serveis
mínims i en altres serveis i instal·lacions.
Així mateix, de forma improvisada, a mig matí un grup de persones es van concentrar a la plaça del
Progrés i posteriorment es van desplaçar caminant fins a la variant, que
van mantenir tallada durant una estona sense incidents destacats.

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2019 I Núm. 437

Il·lusionat amb el més nou
en tecnologia

52
per només

,30
€ /mes

en 30 mesos. Import finançat
amb un any d’assegurança: 1.569 €

A CaixaBank, t’ajudem a fer realitat les il·lusions. Ara i fins al 7 de gener, finança un
Samsung Galaxy Note10+ 5G per només 52,30 € en 30 mesos sense interessos, al
0 % TAE i amb un any d’assegurança inclòs.
Informa-te’n a les oficines de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat
Promoció i venda oferta per PromoCaixa, Gran Via de Carles III, 105. 08028 Barcelona. NIF A-58481730. Vàlida fins al 7-1-2020. PromoCaixa, SA, Barcelona, 2009. Preu amb assegurança, 1.569,00 €; preu sense assegurança,
1.309,00 €. Per a informació detallada sobre el Samsung Galaxy Note10+ 5G i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. CONDICIONS DE FINANÇAMENT. Finançament sense interessos (TAE: 0 %). Sense
comissions d’obertura ni d’estudi. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, en exclusiva per a targetes comercialitzades
per CaixaBank que acceptin fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. El finançament es
concedeix per la totalitat del preu indicat. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE FINANÇAMENT. Samsung Galaxy Note10+ G5 de 256 GB amb assegurança de 12 mesos: import finançat amb assegurança, 1.569,00 € (30 quotes
de 52,30 €); import finançat sense assegurança, 1.309,00 € (29 quotes de 43,63 € i una última quota de 43,73 €). Disponible també en altres opcions i terminis de finançament diferents dels indicats. Els pots consultar a
www.CompraEstrella.com o a les oficines de CaixaBank. CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA. Preu de l’assegurança a 12 mesos: 260,00 €. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa,
com també a les condicions de subscripció. L’assegurança anual SegurCaixa Mòbil Protect només es pot finançar amb la compra d’un Samsung Galaxy Note10+ 5G. L’smartphone es pot adquirir sense la formalització de
l’assegurança. Per a més informació, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. En cas de reparació o sinistre, has de trucar al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Mòbil Protect: 932 758 556. La cobertura de dany
accidental no inclou avaries, fallades ni defectes relacionats amb causes internes, cobertes o no pel fabricant, com ús i desgast normal, danys externs o estètics, etcètera. Com a màxim, un sinistre de danys a l’any, amb aplicació
d’una franquícia de 50 €. Com a màxim, un robatori a l’any, amb aplicació d’una franquícia de 50 €. Lliurament d’un terminal de substitució de característiques similars. No està cobert en cas de furt. SegurCaixa Mòbil Protect
és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat
de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.
Durada de l’assegurança: 12 mesos. NRI: 3133-2019/09681
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Assistents a l’òpera, taller “Rona es mira, operació bikini” i conferència sobre la Marató de TV3 | Biblioteca d’Artesa

Òpera, taller per l’autoestima i Marató de TV3
U

na de les activitats d’aquest
mes a la biblioteca ha estat la visita al Liceu el 25 d’octubre per veure
l’òpera Turandot, en el marc del programa Liceu BiB, en el qual Artesa hi
participava per segon any. 35 usuaris

de la biblioteca van gaudir de l’obra
al Gran Teatre del Liceu.
Per altra banda, el 30 d’octubre
Miriam Rodenas va oferir el taller
Rona es mira, operació bikini, un espai de reflexió i expressió per tota la

família per evidenciar la importància
d’acceptar-nos i valorar-nos i reforçar
l’autoestima. Finalment, el 8 de novembre es va fer una conferència
sobre la Marató de TV3 d’enguany,
dedicada a les malalties minoritàries.

Exposició de Miquel Mota

‘Naumaquia’, de Jordi Nogués

L

U

’artesenc Miquel Mota va exposar fotografies antigues, cartells de cinema i objectes antics, peces
de les quals és un gran col·leccionista, el diumenge 13
d’octubre al mercat Tot d’Aquí. | Foto: Dolors Bella

12 I

n dels actes del mercat Tot d’Aquí del 27 d’octubre
va ser la presentació del llibre Naumaquia, de l’artesenc Jordi Nogués. A més, tot el matí, joves del CAU i
de 4t d’ESO van vendre castanyes | Foto: Jordi Farré
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Concert de corals a Artesa

Campanya per donar sang

L

E

’església va acollir el diumenge, 10 de novembre,
un concert de corals especial, en què no només va
participar l’Orfeó Artesenc sinó que també es va poder
escoltar la Coral Espinavessa de Valls i el Coro Vasco Ama-Lur de Salou. El concert formava part del cicle
Catalunya Coral organitzat d’octubre a desembre per
la Federació Catalana d’Entitats Corals.| Foto: Dolors Bella

l banc de sang i teixits es va desplaçar a Artesa el
dimecres, 6 de novembre, per rebre les donacions
de sang de les persones que s’hi van voler adherir en el
marc de la campanya que es duu a terme per mantenir
les reserves necessàries. Les donacions es van fer al
centre d’entitats de Les Monges a la tarda, en horari de
17 a 21 hores. | Foto: Dolors Bella

“Les coses excepcionals”

E

l Cubtural va acollir el 2 de novembre la representació de Les
coses excepcionals, una comèdia de
Pau Roca. Hi van assistir prop d’un
centenar d’espectadors que van
gaudir d’una obra original i emotiva
en què s’exploren els motius que cadascú tenim per viure, partint de l’ex-

periència d’un nen a qui el pare diu
que la mare és a l’hospital “perquè
ha fet alguna cosa estúpida”. El nen
fa una llista de coses que fan que
valgui la pena viure (gelats, groc,
guerres d’aigua, quedar-te despert
fins més tard de l’hora d’anar a dormir...) i la llista aviat pren vida pròpia.

Un moment de l’obra | Ajuntament d’Artesa

I 13
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baldomar

EMD Baldomar

Informació de l’EMD
SOPAR I CONCERT DE
CASTANYADA

A

mb el grup Black maybe Grey,
de pares de companys d’escola, es va celebrar un concert a la
plaça de la Font amb un sopar de
77 comensals. Gràcies a la col·laboració de la Susanna del Porta, vinculada amb Baldomar, es va poder
realitzar un concert de música rock,
però tranquil·la. Bones veus i força
instruments, la cosa tenia nivell. La
pluja va fer acte de presència, aleshores es van desplaçar els estris al
Casal, amb la sorpresa que allí va
continuar la festa fins ben tard.

MELÓ BIKE

A

lguns trams
van transcórrer per Baldomar. Llàstima
de la pluja al moment de la sortida
i que va enfangar
la primera part del
recorregut, dificultant o pujant el nivell de duresa de la prova. Interessant la gran participació, xifrada en
275 bicicletes (vegeu pàg. 28).

TAXES PEL 2020
De moment i per un any més, no

cal pujar les taxes. Fins i tot la de les
escombraries es pot mantenir, per la
millora en el reciclatge i perquè en
anys anteriors s’havien adequat als
nous paràmetres, sobretot pel desplegament de les illetes compactes
l’estiu del 2018.
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municipis
Fira de la Perdiu

Els capgrossos, activitats infantils i l’entrega de premis, alguns dels moments de la Fira de la Perdiu | Iolanda Masanés

V

ilanova de Meià va celebrar la
Fira de la Perdiu el diumenge
10 de novembre en una edició peculiar per coincidir amb eleccions.
La repercussió més evident va ser
en l’afluència de públic, que tot i ser
considerable sí que en alguns casos
els visitants van escurçar l’estada
i van marxar abans per arribar als
col·legis electorals. Això no va impe-
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dir que l’edició fos d’allò més lluïda,
amb desfilada de capgrossos portats
pels infants de l’escola acompanyats
de cercavila i tots els expositors habituals. La personalitat convidada a
la inauguració va ser l’historiador i
escriptor Ramon Bernaus, autor de
nombrosos llibres sobre Vilanova.
Els premis van ser per Antonio
Álvarez, Perdius Calzada i Marcos

Bria, millors exemplars; Perdius Calzada, Antonio Álvarez i Laura Piera,
millors perdigots; Laura Piera, David
Cuenca i Joan Fariol, millors parelles;
Joan Manuel Torregrossa, Ivan Torregrossa i Joan Ardiaca, millors aus
exòtiques; Perdius Calzada, millor
expositor; David Cuenca, millor expositor local i Joan Manuel Torregrossa,
premi per constància.
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la noguera
ELS ‘AVIS SOLIDARIS’ DE CREU ROJA
PREPAREN UNA NOVA CAMPANYA

portives, de petites dimensions (de 3 a 10 persones en
la gestió diària) i amb uns ingressos que no superen els
5.500 euros anuals.

CALENDARI BENÈFIC DELS MOSSOS

C

reu Roja de la Noguera ha iniciat la 26a edició del
projecte Avis i Àvies solidaris, iniciativa per aconseguir finançament per la campanya de Reis “Cap nen
sense joguina” amb la venda d’objectes fets pels avis
usuaris de residències geriàtriques. La venda es fa en
mercats o bé dies puntuals en diversos municipis.

PREDOMINI D’ENTITATS CULTURALS

E

l Consell Comarcal va presentar el 6 de novembre
els resultats de Panoràmic, un estudi sobre les entitats de la Noguera. Destaca que hi han participat 159
de les 175 entitats registrades a la comarca, entre elles
l’Associació Cultural La Palanca, xifra que suposa el
90% i que és superior a la d’altres territoris. Els resultats
mostren un predomini d’entitats culturals, socials i es-

E

ls Mossos d’Esquadra han col·laborat un any més
en l’edició i distribució del calendari en benefici dels
malalts d’Alzheimer i les seves famílies. A la Noguera es
pot adquirir en establiments de diverses poblacions i en
concret, a Artesa es pot comprar a Cal Rellotger.

EXPOSICIÓ DE PINTURA AL COU

E

l Centre d’Observació de l’Univers (COU), del Parc
Astronòmic Montsec acull fins al 4 de gener l’exposició El Cosmos es va fer Art de la pintora Julia Moreno
(JuliaART), especialitzada en “cel profund nebuloses,
galàxies i planetes”. JuliaART exposa 13 obres al COU.
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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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Teatre

Bartomeu Jové i Serra

Diferents moments de la representació de l’obra per part del GTA al Cubtural | Benjamí Llobet, Jordi Farré

T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré
E

l Grup de Teatre d’Artesa ja no
ens sorprèn; sabem que s’atreveixen a tot. El passat octubre ens
van regalar una comèdia musical divertida, difícil i trencadora. Una farsa
en què no sabies mai amb què et
sorprendrien.
Endinsats en l’acció, amb coreografies atractives, amb un vestuari
lluït, sempre acompanyats de música i cançons, on procuraven tots de
cantar i afinar; mentre la gent, bocabadada i gaudint, s’anava endinsant
en la història de parelles i separacions amb molt sentit de l’humor.
Com hem dit, s’anaven carregant
els pilars fonamentals de la societat:
la família, la vida en parella, l’amor,

l’església catòlica (no cristiana). I
una boda en què la parella, vestits
de nuvis, van a l’altar per casar-se.
Es desdiuen tots dos de fer-ho, però
el capellà i la futura sogra d’ella els
convencen i s’acaben casant.
Amb l’excusa de la farsa i la ironia, s’ho van carregant tot. Alguna
persona sensible podia molestar-se,
però comenten amb esperit crític (tot
és criticable) i en broma. Tot té el
seu punt dèbil.
Per a molta gent el teatre és pura
màgia. És veure una situació des de
dins, amb la mirada des de fora. La
força dels actors és llegir el personatge del “llibreto”, fer-lo seu propi i
recrear-lo amb els seus gestos, els

seus sentiments i inventar-se una
nova i personal manera d’interpretar-lo. I en aquest cas, cantar-lo.
Resumint: cada nova obra és una
magnífica ocasió per a la creativitat
dels actors i actrius del grup.
De fet, aquesta obra tenia dos
guions: el llibre de l’obra de Joe di
Pietro i la partitura de Jimmy Roberts, magistralment dirigida per dos
professors de l’EMMA, Irene López
(piano) i Joan Mestre (violí). En el
conjunt es notava la mà del director
Joan Roca.
Les quatre parelles van lluir a
gran nivell. I les dues nenes, la Llum
i la Urgell, van demostrar un gran futur essent molt expressives.
I 19

les entitats
Presentació del llibre de la Fàbrica

E

l 25 d’octubre a la Llar del Jubilat d’Artesa de Segre es va fer la
presentació del llibre La Fàbrica de
filats de cotó d’Artesa de Segre – Vilves (1902-1967).
El llibre és editat pel Club de Lectures Artesenc Associació Cultural,
332 pàgines a tot color, i coordinat per
Jaume Farrando i Alès. Està escrit
per Jordi Maluquer de Motes i Bernet (La indústria tèxtil, un factor essencial de l’economia a la Catalunya
moderna), Marcel·lí Pedrò i Puigarnau (Artesa de Segre 1890-1960),
Ramon I. Canyelles (Els Tolrà a Artesa), Aleix Catasus i Oliart (Apunts
per una biografia: Josep Maria Pericas), Jaume Farrando i Alès (La Fàbrica i Colònia 1919 – 1965), Pepita
Cirera i Monrabà (El Col·legi), Josep
Regué i Montserrat (El meu primer
treball a la Fàbrica), Eusebi Guimet i
Berengueres (Colònia Tèxtil – La Fàbrica), Pau Jovell i Codina (Salaris,
distribució del treball i demografia)
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i Joan Rubies i
Mallol (Annexos
documentals).
A la presentació hi varen faltar alguns dels
autors per compromisos previs.
L’acte durà més
de dues hores
i els assistents Alguns dels autors i l’alcalde, a la presentació | Jordi Farré
varen poder escoltar als autors fer una explicació rre, Pau Jovell, Pepita Cirera, Josep
sobre la seva col·laboració. Va ser Regué, Ramon I. Canyelles i Jaume
notable l’assistència de membres del Farrando, a la Llar del Jubilat la cesClub, així com d’extreballadors de la sió del local i a l’Ajuntament d’Artesa
Fàbrica. Destacar la presència de el material de projecció i d’àudio. I
Jaume Llosada, vingut des d’Ando- sobretot, volem agrair el suport i esrra, i de Neus Olives Pardo, autora calf de les persones presents i de tode Bales de cotó, vinguda des de Vi- tes les que han comprat el llibre.
Per finalitzar, recordar que al Munaroz. L’acte finalitzà amb la signatura de llibres pels autors.
seu del Montsec hi ha l’exposició soVolem agrair la presència a la tau- bre la Fàbrica oberta els diumenges
la de l’alcalde d’Artesa, Mingo Saba- de novembre d’11h a 14h.| Josep M.
nés i Porta, i dels autors Marcel·lí Fa- Espinal i Aubet, Secretari CLAac
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64è Concurs de Pessebres d’Artesa
E

ls pessebres són una de les
tradicions més populars de les
festes de Nadal. Per aquest motiu,
des de l’Associació de Pessebristes d’Artesa de Segre i comarca us
animem a participar al 64è concurs
de Pessebres. Podeu realitzar les
inscripcions a l’Ajuntament, al bar la
Bicicleta o al número de telèfon 679
200 297 fins al dia 22 de desembre.
Els membres del jurat visitarem els
pessebres els dies 27 i 28 de desembre i el lliurament de premis serà
el pròxim 6 de gener a l’Església.
I... que no falti el caganer! | Associació de pessebristes d’Artesa

Foto de l’entrega de premis de l’edició de fa dos anys | Associació de Pessebristes

Un moment de la sessió de ball del 20 d’octubre | Jordi Farré

L’Associació de Gent Gran
organitza tardes de ball

E

l dia 20 d’octubre a la nostra Llar de Jubilats vàrem
celebrar una tarda de ball a la qual van assistir unes
80 persones, organitzada per l’Associació de Gent Gran
d’Artesa de Segre. Es va començar a les 6 de la tarda i va durar fins a les 9 de la nit. El músic convidat va
ser en Joan Carbonell. Es va donar un entrepà a tots el
assistents i es va rifar una cistella. Una vegada al mes
procurem fer una tarda de ball, a la qual aprofitem per
convidar, des d’aquí, a tots els socis. | Dolors Morera,
Associació de Gent Gran d’Artesa de Segre
I 21

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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escola els planells
A l’escola celebrem la Castanyada

E

l 31 d’octubre a l’escola vam celebrar la Castanyada, ja que és
una festivitat dels Països Catalans.
La tradició ens diu que es mengen
castanyes, panellets, moniatos i
fruita confitada. Doncs al matí, els
alumnes de l’escola van elaborar diferents menjars típics de la festa: panellets, galetes, postres de tardor...
quan van acabar d’elaborar-los, alguns se’ls van menjar, altres van immortalitzar el moment fent fotografies, altres van redactar la recepta,
altres van explicar contes de la castanyera, van visualitzar contes a la
pissarra digital,... Diferents activitats
que van amenitzar la festa.
A la tarda, una dona vella, vestida
amb roba pobra d’abrigar i amb mocador al cap, amb faldilles molt amples i un davantal, va venir del bosc
a portar castanyes a tota la mainada. Va venir molt ben acompanyada del Marrameu, el seu gat. Diuen
que venia del bosc de Montsonís.

Els alumnes més petits, els de P3,
van quedar embadalits en veure-la i
els més grans, els alumnes de sisè,
com és tradició a l’escola, es van disfressar de castanyers i castanyeres.
Aquests van rebre a la Castanyera
autèntica, la van presentar a la resta d’alumnat, van ajudar-la a repartir
castanyes i en tot el que va caldre.
Finalment, els alumnes de sisè van
ballar una dansa per tots i totes.
I dit i fet, vam passar un dia esplèndid! | Escola Els Planells

Els alumnes disfressats, amb la castanyera “autèntica” | Escola Els Planells
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tema del mes

Uns dels actes més multitudinaris van ser els sopars de castanyada a Artesa i Santa Maria | J. Farré, D. Bella, Artesa en Lluita

Suport als joves empresonats i
detinguts la setmana del 14-O
L

a detenció de Laura Inglavaga,
de 18 anys i veïna de Vilanova, i
la detenció i empresonament d’Amadeu Roca, de 21 anys i veí d’Artesa,
han despertat una onada de solidaritat a Artesa i rodalia. Ambdós van
ser detinguts la setmana del 14 d’octubre en les protestes posteriors a la
publicació de la sentència. En concret, la Laura va ser detinguda el dia
15 i posada en llibertat amb l’obligació de comparèixer al jutjat cada 15
dies i la prohibició d’aproximar-se a
la subdelegació del Govern a Lleida.
En l’Amadeu, la detenció va ser el
dia 18 i el jutge en va acordar la presó provisional sense fiança, situació
que es manté al tancament d’aquesta edició. Davant d’aquests fets, la
ciutadania s’ha mobilitzat per donar
suport econòmic a les famílies en el
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procés judicial i també per manifestar el rebuig contra les detencions i,
sobretot, l’empresonament.

ARTESA EN LLUITA
Sota el nom d’Artesa en Lluita, un
col·lectiu de veïns, amics i coneguts
dels afectats ha organitzat durant
aquestes setmanes actes de protesta i difusió. El diumenge 20 es va fer
una manifestació a Artesa i també
des de bon principi es va començar
a fer un vermut solidari els diumenges al mercat, on es fan tapes de
formatge que es venen per recollir
fons i on també es pot adquirir material com cartells, postals, lones, etc.
Un dels actes més multitudinaris
va ser sens dubte el sopar solidari
de la castanyada, el dia 31 d’octubre al pavelló, al qual van assistir

410 persones i moltes d’altres hi van
col·laborar fent donatius a la fila zero. El mateix dia, abans del sopar es
va fer un tast de cerveses i després,
la festa de la castanyada. A banda
d’Artesa, aquell dia també es va fer
un sopar solidari al casal de Santa
Maria de Meià i altres punts de la
Noguera.
Encara aquell cap de setmana,
donat que el dia 4 no era lectiu en
moltes escoles, es va fer un casal al
qual van participar una seixantena
d’infants i que va consistir en diferents activitats esportives, tallers,
es va donar esmorzar,... Tenia una
aportació simbòlica de 5 euros i es
van fer altres donatius voluntaris.
Des d’Artesa en Lluita es van mostrar molt satisfets amb el resultat
i tant d’aquest acte com de tots en
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#temadelmes

Esdeveniments esportius, manifestació, vermut solidari, ple extraordinari, sardanes i cartells | J.F., CE Artesa, R.G., À.L., I.M.

general valoren la bona resposta de
públic, especialment perquè les convocatòries s’han de fer amb molt poca antelació, ja que depenen de fets
que l’organització no controla.
Tot i això, sí que tenen previst un
tast de vins a Artesa, amb data per
concretar, estudien fer un casal per
Nadal, i es farà una festa a Vilanova
el 7 de desembre. Així mateix, estan
en contacte amb la plataforma de
suport a l’altre afectat de la Noguera
(Albert Martí, Térmens, de 35 anys)
i amb el col·lectiu Alerta Solidària,
un grup de juristes que ofereix assessorament. En aquest sentit, Ar-

tesa en Lluita prepara una xerrada
precisament per informar sobre els
drets de les persones, en particular
en processos de detenció i judicials
com els d’aquests joves. Val a dir
que a Catalunya hi ha 23 joves empresonats preventivament acusats
de delictes aquella setmana.

PRESÓ PROVISIONAL
L’Amadeu està intern preventivament al Centre Penitenciari de
Ponent, pendent que es resolgui el
recurs presentat pel seu advocat
que, si s’estima, podria suposar la
llibertat provisional com a mínim fins

a la celebració del judici. Rosa Roca,
portaveu de la família, assegura que
va ser detingut “de manera injusta”
perquè “el dia 18 a mitjanit va anar
a Lleida amb un amic, eren al carrer
Major i quan van veure els Mossos,
l’Amadeu es va posar a córrer”. En
defensa la innocència i assegura
que “l’Amadeu no té massa component polític, només era en mal lloc
i en mal moment”. La família també
ha agraït la col·laboració i suport de
tothom, “sense els quals ens hauríem enfonsat”, i que “fem arribar
a l’Amadeu”, que també està molt
agraït.
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Tel. 973 400 081
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

vida social

Festa dels nascuts el 1959
E

l 19 d’octubre les persones d’Artesa de Segre i comarca que
vam néixer l’any 1959 ens vam tro-

bar per celebrar que enguany en fem
60. Les 27 persones i acompanyants
vam passar un dia entranyable re-

Celebració dels 70 anys

E

l passat diumenge 27 d’octubre vam fer la trobada de les
persones que aquest any complim
els 70 anys. El lloc escollit va ser
el Pub Jack’s. Ens vam fer una foto
de grup per recordar bé el moment,

després ens van servir un vermut a
la mateixa terrassa del pub i alguns
també van aprofitar per anar a donar un tomb pel mercat, tot esperant
l’hora de dinar. En total ens vam reunir 37 amb moltes ganes de gresca

cordant anys passats visitant el museu de Ca La Petit. Després de dinar,
mai més ben dit, vam moure l’esquelet amb el músic Marc Anglarill. Ens
ho vam passar d’allò més bé, va ser
un dia per recordar. Fins la propera!!!

i passar-ho bé, 22 dels quals érem
els que complim els 70 aquest any.
Tothom va quedar tan content que
es va proposar que a partir d’ara ens
trobem cada any per fer un dinar i als
75 anys tornem a repetir una festa
com aquesta. Des de l’organització
us donem gràcies a tots per la vostra
assistència. Fins la propera, amics.
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esports

Sortida de la cursa a la plaça de l’Ajuntament, alguns moments del recorregut i arribada al camp de futbol | Jordi Farré

La Meló Bike posa Artesa al mapa BTT
com una de les curses més exigents

L

a segona edició de la cursa de
BTT Meló Bike, organitzada pel
CUDOS el 3 de novembre, va consolidar-la com una de les més exigents
de les Terres de Lleida. Enguany
formava part, juntament amb quatre
curses més, de la lliga Ponent Bike
Series, de la qual era l’última competició. Això va posar encara més
de relleu l’exigència i la bellesa del
recorregut, que els participants van
valorar positivament per la quantitat
de corriols i pels paisatges i van considerar el més exigent de la lliga. De
fet, molts es van mostrar sorpresos
per la duresa.
El circuit inclòs a la lliga era el de
52 quilòmetres, el llarg, però la cursa n’oferia dos més, un de 40 i un

28 I

de 20. A banda del tipus de terreny
i del desnivell, la meteorologia va
incrementar encara més les dificultats, ja que el mateix dia de la cursa
va ploure al moment de la sortida i
la pluja caiguda els dies abans va
deixar molt complicat el corriol de
Vernet. De fet, el president del CUDOS, Josep Roca, va afirmar que de
cara a futures edicions es plantegen
un recorregut alternatiu en cas de
pluja per evitar aquest tram.
La meteorologia va ser un factor
decisiu en el percentatge de “finishers”
a la cursa llarga, poc més de la meitat, ja que molts van canviar al recorregut mitjà, de 40 quilòmetres. En
total hi va haver 275 participants, 75
més que l’any passat, xifra qualifica-

da “d’èxit” per l’organització. Roca
va destacar sobretot que és “un èxit
de tot el poble”, ja que 80 voluntaris
van treballar abans, durant i després
de la cursa, i va agrair la col·laboració de Protecció Civil, l’Agent Municipal, les Artesenques Actives, els
Ajuntaments d’Artesa i Foradada,
l’EMD de Baldomar i els propietaris
de les finques per on passava el recorregut.
A la cursa llarga es va imposar Albert Balagué, amb 2h 41’ 21”, seguit
de Marc Moré (2h 44’ 05”) i Josep
Térmens (2h 45’ 17”). En dones, les
tres “finishers” i integrants del podi
van ser Helena Isanta i Irene Badia,
ambdues amb un temps de 4h 14’
52”, i Laura Pallejà (5h 4’ 2”).
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Alguns dels socis que van participar a la pedalada, a l’esquerra i a la dreta, arribada i un punt del recorregut | CUDOS

El CUDOS se suma a la pedalada per
demanar la llibertat dels presos polítics
U

n grup del CUDOS i d’altres persones d’Artesa va participar el 9
de novembre en una pedalada reivindicativa fins a Lledoners, on hi ha
set líders independentistes presos,
Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez,
Jordi Cuixart i Raül Romeva, per
demanar-ne la llibertat. La convocatòria, sense organitzadors formals,
sortia des d’Agramunt i cridava els
interessats a posar-se en contacte
amb el club ciclista més proper, que

en el cas d’Artesa és el CUDOS.
La pedalada coincidia amb la jornada de reflexió i va topar amb alguns entrebancs perquè es considerava un acte polític, però finalment
es va desenvolupar sense incidents.
Unes 250 persones de diverses
procedències van sortir d’Agramunt
a les 8 del matí per recórrer el trajecte de 75 quilòmetres fins a la presó
del Bages, als quals els artesencs hi
van sumar el tram des d’Artesa. Per
facilitar que hi participessin ciclistes

d’arreu de Catalunya es van fixar
punts de trobada durant el recorregut. A les 14h van arribar a Lledoners, es va fer l’acte reivindicatiu i tot
seguit, hi havia servei de dutxes al
pavelló i un dinar de germanor.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Per altra banda, el CUDOS també va participar el 27 d’octubre al
campionat de Catalunya per equips
de curses de muntanya, celebrat a
la Garrotxa.| CUDOS
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esports

Foto de grup de tots els equips i diversos moments de la presentació, com els parlaments o el mosaic | M. Àngels López

El CENG presenta els equips de la
temporada del seu 40è aniversari
E

l CENG va presentar el 16 de
novembre els equips d’aquesta
temporada, marcada per la celebració del 40 aniversari. Davant d’un pavelló ple de gom a gom, el president,
Enric Ros, i el coordinador tècnic,
Edu Reina, van destacar l’aposta del
club per fer créixer els equips quantitativament i qualitativament, i també
pel treball en valors. L’alcalde, Mingo
Sabanés, va informar de la previsió
de reformar el pavelló (vegeu pàgina 7). La presentació va tenir com a
novetat la posada en escena, sobre
la pista, de “CENG 40” en un mosaic
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fet amb els jugadors. També es va
presentar la gravació de l’himne del
club, feta per Bernat Giribet, i es va
fer un homenatge a tots els expresidents: Nicanor Coscollola, Jaume
Farràs, Miquel Gilabert, Pere Vidal,
Jaume Ferré, Montse Corberó, Carmen Díaz, Sisco Cases i Teresa Vall.
Aquest any defensen els colors
del CENG 14 equips amb 162 jugadors dirigits per 30 tècnics: Babies,
amb Edna Fontanet i Roser Betriu,
Escola, amb Àngels Llena, Mario
Carlí, Edna Fontanet i Maria Baró,
Premini Femení, amb Sergi Ribes,

Mariona Camats i Maria Baró, Premini Mixte amb Laia Boliart i Laia
López, Mini Masculí, amb Gerard
Font i David Galceran, dos equips de
Mini Femení, un amb Laia Ros i Jana
Galceran i l’altre amb Jordi Regué i
Jana Regué, preinfantil Femení, amb
Pere Solans i Maria Bernaus, Infantil
Femení, amb Josep Farràs i Maria
Cardona, Infantil Masculí, amb Edu
Reina i Víctor Coca, Júnior Femení,
amb Marc Huguet i David Galceran,
Júnior Masculí, amb Marc Serentill, i
dos Sèniors, un amb Quique del Río
i l’altre amb David Serra.
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Foto de grup dels tècnics que van assistir a la presentació

Babies CENG i Escola CENG Supermercat la Plaça

Premini Femení CENG Independentsoft

Premini Mixte CENG Ramaderies del Dondara Mini Masculí CENG Ros

Mini Femení CENG Pub Jack’s

Mini Femení CENG Autoxami

Preinfantil Femení CENG Ros

Infantil Femení CENG Watershop

Infantil Masculí CENG Fisart

Júnior Femení CENG Vunkers

Júnior Masculí CENG Ros

Sènior CENG Mobles Llobet

Sènior CENG Segrevest
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cartes a la redacció
Festa Major 2019: sempre cal
revisar per seguir avançant

U

n cop més, la comissió de festes ens volem adreçar a tots els
veïns i veïnes per fer una mica de
retorn sobre com hem vist, viscut i
treballat la Festa Major d’enguany.
Ho fem, en aquest primer moment, a
partir de tot el que vam viure aquells
dies i, sobretot, de tot el que vam
rebre de vosaltres. Diem en primer
moment perquè la vostra veu ens
importa, i per aquest motiu hem convocat una reunió de valoració oberta
a tothom, en la qual prendrem nota
de les vostres opinions.
En primer lloc, us volem transmetre un agraïment immens a totes i a
tots. Sou els únics protagonistes de
l’èxit d’aquesta Festa Major perquè
sense la vostra participació, implicació i civisme en tots els actes, les
activitats no haurien estat completes
i haurien perdut l’encant. Moltes gràcies per ser-hi i moltes gràcies a tots
els que ens heu agraït i valorat la
nostra tasca, sempre voluntària.
Tal com us vam explicar en un
escrit anterior, teníem com a objectiu
aconseguir una millor oferta d’actes
culturals, actualitzada per a tots els
públics i que es fusionés amb activitats ja arrelades a la nostra festa.
Incloure al programa activitats com
la cercavila infantil del dijous, el pregó, la trobada gegantera o la cercavila i els jocs del diumenge al matí,
han estat èxits rotunds. Almenys així
ens ho heu fet arribar. Tots els actes
estaven pensats fins al mínim detall
i en tots ells hem buscat sempre la
màxima qualitat. I en aquest sentit,
ens sentim satisfets d’haver assolit

aquest objectiu.
En segon lloc, ens agradaria comentar dos aspectes sobre els quals
hem fet autocrítica. Primer, en relació al sopar de germanor. Som conscients que hauríem de ser més i que
és un acte que any rere any perd seguidors. Ens comprometem a seguir
pensant noves maneres d’actualitzar aquesta proposta. Segon, sobre
l’espectacle. El nostre objectiu per
l’any vinent és oferir obres més actuals, diverses i adequades al context de festa major.
A més, ens agradaria fer un
aclariment en relació a la nit jove.
L’aforament total no el vam decidir
nosaltres perquè sí. Quan es tracta
d’una activitat d’oci nocturna en un
espai tancat, hi ha una normativa
marcada que regula els espectacles públics i activitats recreatives.
És més que evident que per dimensions, al pavelló hi cap més gent de
la que hi havia, però heu de saber
que en aquest decret existeixen uns
llindars, requisits de seguretat, control d’accés a menors o exigències
sanitàries, entre altres, que varien
en funció de l’aforament previst i de
l’activitat que es fa. És a dir, de 0 a
500 persones ens marca uns requisits, de 501 a 999 uns altres, a partir
de 1000 uns altres i quan es passa
de 2000 uns de diferents. Oferir més
aforament ens obligava a tenir una
sèrie de requisits que no es complien en aquell moment.
En resum, i perquè quedi clar: no
és una decisió nostra. Nosaltres ens
hem limitat a garantir la seguretat de

tots vosaltres en tots els actes que
es plantejaven en aquell espai, considerant totes les variables que podien aparèixer i anticipant-ne la solució. Hem demanat a l’ajuntament
que es corregeixin aquestes demandes i així es farà. Llavors podrem
ampliar l’aforament fins al límit que
per espai ens pertoca en la pròxima
festa major.
Finalment, us volem transmetre
que el grup de gent que formem la
comissió de festes ens hem sentit
molt còmodes en tot moment i sortim reforçats d’aquest repte que era
la Festa Major. Hem format un grup
nou i hem aconseguit ser un bon
equip de treball, amb molt bon ambient, respecte i molt dinamisme. En
tot moment hem intentat respondre
el més eficaçment a tot allò que ens
proposàveu o demanàveu. Seguirem, i ho farem des de la diversitat i
amb les ganes, el seny i la rauxa que
ens defineixen. Ja tenim noves propostes o idees de cara l’any vinent i
ja hem posat en marxa el que creiem
que ha de ser sempre un dels nostres objectius permanents: ser més i
cada cop més diversos. Un cop més,
us convidem a prendre partit i a ser
part de la nostra família.
I un cop més, moltes gràcies per
la vostra participació. Ens hem sentit valorats i us ho agrairem sempre.
Tenim la certesa i el convenciment
que sense vosaltres res del que fem
tindria sentit. Endavant, sempre!
Salut i poble!
| Comissió de Festes d’Artesa
de Segre
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cartes a la redacció
L’hivern aguarda
E

stimada Catalunya. Vénen dies
llargs i mesos freds. Tocarà abrigar-nos fort i alimentar-nos bé per a
combatre’ls. També s’aproximen moments calents, més calents que els
que estem passant, ja que la paciència és caduca i la por també ho és.
Quan ambdues s’esgotin, moment
no molt llunyà, veuran manifestants
corrent endavant, cap a l’enemic, en
lloc de fugir; veuran gent decidida i
valenta caminant de forma conjunta
cap a un mateix objectiu; àvies encoratjant a les nétes que lluitin a peu
de carrer amb la força que elles ho
voldrien estar fent; joves organitza-
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des, colze a colze, lluitant pel seu futur. En fi, contemplareu tot un poble
dempeus.
Es veuran moltes coses: cops,
crits, llàgrimes, angoixa, impotència,
sang... Després de tot això, quasi no
hi haurà cabuda pels somriures, igual
que nosaltres no tenim cabuda al seu
costat. Ens hem de seguir conscienciant. Ens hem de tornar més agosarades i menys innocents, més astutes
i menys porugues.
Que les tempestes i els aiguats no
ens inundin la casa, preparem-nos i
cuidem-nos. Que la pluja no ens agafi
desprevingudes. Que quan aquesta

caigui, ja tinguem preparades barques per a seguir remant, ni que sigui
a contracorrent.
Les estacions, inevitablement,
fluctuen a pas ferm i decidit. Com nosaltres, avancen a través dels dies i
dels mesos. Com en tot conflicte, juntament amb la seva resolució, tant si
és satisfactòria com si no, ineludiblement arribarà el fred. I quan aquest
arribi de forma vigorosa, hem d’impedir, a tota costa, que l’hivern congeli
els nostres anhels de llibertat.
Post data: Dedicat a les persones
que estan a peu de carrer defensant
la seva terra i a totes les preses polítiques que l’estat vol fer callar. Però
també, en especial, a l’Amadeu. T’estimo amic. Enric Kahn, 28 d’octubre.
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el cap

informa

Què s’amaga darrere el fum?

E

n aquesta ocasió parlarem del
tabac, aquest hàbit que encara
practiquen massa persones. No és
solament un factor de risc, el tabaquisme és una malaltia que a la vegada és la principal causa de pèrdua de
salut i de mortalitat evitable al nostre
medi. Segur que aquesta afirmació
l’has sentida mil vegades, però... Has
dedicat cinc minuts a pensar-hi?
El tabac disminueix la capacitat
respiratòria i retarda el creixement
dels pulmons. Si ets jove, no només
farà que et costi respirar avui, sinó
que arribis a adult amb uns pulmons
que no han crescut tot el possible. Fumar també fa que es pateixin més infeccions com el refredat o la grip i en
dificulta la curació i, a la llarga, causa
malalties respiratòries molt greus com
la bronquitis crònica i l’emfisema.
D’altra banda, fumar augmenta el
risc de patir diferents tipus de càncer
(pulmó, laringe, boca, esòfag...), infart
de miocardi, diabetis, tuberculosi, ar-

tritis reumatoide i úlceres gàstriques i
duodenals. De fet, els estudis demostren que els primers signes de malalties del cor i l’ictus es poden trobar en
adolescents fumadors.
També perjudica la sexualitat i la
fertilitat i causa complicacions durant
l’embaràs: incrementa el risc que sigui ectòpic (en les trompes), d’un
avortament espontani o de part prematur. Pot avançar, a més, l’aparició
de la menopausa i afeblir els ossos i
fer que es fracturin més fàcilment.
Si som fumadors, també posem
en risc la salut dels qui ens envolten.
L’exposició al fum de tabac ambiental
incrementa el risc de patir càncer de
pulmó i agreuja malalties respiratòries
i cardíaques. Alguns dels components tòxics del fum del tabac queden
dipositats als objectes durant molt de
temps i impregnen la tapisseria del
cotxe, els teixits de la llar i altres superfícies. Quan els fumadors passius
són infants, augmenta el risc que pa-

teixin malalties respiratòries agudes,
asma i infeccions recurrents de l’orella (otitis).
El tabac també perjudica el medi
ambient. Des de l’any 2010, s’han
cremat 91 km2 de boscos per culpa
del tabac. A més, les burilles contenen productes tòxics que provoquen
la mort de peixos i altres animals
aquàtics, generen anualment –només
a Catalunya- més de 4.280m3 de residus tòxics i tarden 25 anys a degradar-se. Si et preocupa la salut del
planeta i t’impliques en la lluita per un
medi ambient sostenible, fumar no és
una opció coherent.
Deixar de fumar no és fàcil, és un
procés, i amb una preparació adequada i ajuda professional, les possibilitats d’èxit es multipliquen. En
línies generals, es recomanen unes
sis visites que poden variar segons la
disponibilitat i les necessitats de cada
persona i del professional.
Per això, si ets fumador i et planteges deixar de fumar, et convidem a
una visita i seguiment oportú al CAP.
Et podem ajudar! | CAP
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
NOVEMBRE

NOVEL·LA
Sacrificio a Mólek. Asa Larsson. Seix
Barral
5è cas dels crims del Cercle Polar, en
què un grup de caça troba un dit gros
d’home a l’estómac d’un ós i més tard,
el cadàver d’una dona apareix a casa
seva. La Rebecka Martinsson i la policia de Kiruna inicien la investigació.
14 de juliol. Éric Vuillard. Edicions 62.
Crònica històrica sobre la presa de la
Bastilla. Una pintura general de què va
passar i perquè amb les circumstàncies que van possibilitar l’esclat de
violència. Punt de vista moral i polític
i apunta a la idea que avui vivim una
situació comparable.
L’última llum. Àngel Fabregat Morera.
Caligrama.
L’autor explora uns personatges amb
una dimensió ètica que es manifesta
rebel·lant-se contra les injustícies i les
vergonyes pròpies de la condició humana. El pas del temps ens afebleix
i, mentrestant, hi ha fets que ens fereixen de manera inexorable, deixant
cicatrius que ja no s’esborren.
Les veus del capvespre. Natalia
Ginzburg. Ed. Edicions de la Ela Geminada.
Última novel·la breu de l’autora, escrita el 1961. Evoca les esperances i
desil·lusions de dues generacions familiars que viuen l’abans i el després
de la irrupció del feixisme a Itàlia.

Activitats

• 13 de desembre
Presentació del llibre 40è
aniversari del CENG, 20h, àrea
activitats
• 18 de desembre
Reunió del Club de Lectura,
20h, àrea activitats
• 18 de desembre
L’Hora del conte de la Biblioteca, 18h, àrea activitats
• Divendres (pendent concretar)
Reunió Club de Lectura Infantil
• 23 de desembre
Torneig infantil i juvenil d’escacs,
àrea activitats
• 17 de desembre al matí
Visites escolars
• Fins al 3 de gener
Exposició A pencar! El món
del treball als llibres infantils i
juvenils
• Fins al 15 de gener
Exposició Entre núvols, d’Oriol
Mayora (replà)
• Fins al 30 de desembre
Exposició 50 aniversari Unió
escacs (1r pis)

Veus, la mar. Víctor Labrado. Edicions
62.
Generació de mariners que avui, retirats de la mar, se la miren des del moll
o esquivant turistes pel passeig marítim. Entre el passat i el present, els
seus records encara poblen la mar de
goig, de dols, de desitjos, de perills.

NOVEL·LA JUVENIL
La segona vida del Marc. Premi
Gran Angular. David Nel·lo. Cruilla.

Una llàgrima. Un somriure: la
meva infantesa a Damasc. Luna
Al-Mousli. Pagès.
El secret del Xein. Laura Gallego García. Montena.
Ferralla. Pádraig Kenny. Bambú.

NOVEL·LA ANGLÈS
Blindsighted. Karin Slaughter. Arrow
Books.
Last seen wearing. Colin Dexter. Pan
Books.
Let it bleed. Ian Rankin. St. Martin’s Paperbacks.

POEMES
El gest d’Yrit. Conxita Jiménez. Pagès.
Sons bruts. Carles Rebassa. Proa.

TEATRE
El gran mercado del mundo. Pedro Calderón de la Barca. Arola.

BIOGRAFIA
La vida rebel de Rosa Parks.
Jeanne Theoharis. Sembra.

CUINA
De l’aula a la taula: redescobrint
el torró i la xocolata a la pedra.
Meritxell Bernaus Marsà. Ed. Agramunt.

COL·LECCIÓ LOCAL
100 cims: el projecte més popular d’ascensions a les 308 muntanyes escollides de Catalunya.
Fermí Azcona, Constantí Torres, Joan M
Vives. Cossetània.

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 D’ESTIU De dilluns a divendres de 10 a 13 h
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partits polítics
Artesa Pel Canvi

A

l ple del dia 4 de novembre,
vam incidir en la perillositat que
comporta que els contenidors de la
carretera de Tremp estiguin situats
just davant del pas de vianants, disminuint considerablement la visibilitat. La nostra proposta és canviar la
ubicació dels contenidors, i això passa per evitar que s’aparquin cotxes
en aquella zona (cosa que ja està
prohibida i senyalitzada adequadament) però que no es duu a la pràctica, i que, al mateix temps, facilitaria
el gir dels vehicles cap a la carretera
de Baldomar. La resposta de l’equip
de govern va ser que s’havia estudiat la possibilitat de canviar el pas
de vianants però que l’ajuntament no
té competència i que s’ha de parlar
amb Carreteres. Doncs si no té competències des d’aquí insistim en què
busquin una solució amb els recursos que tenen i no esperin que la solució vingui de fora.
Un altre fet que considerem greu
és que el Jutge de Pau hagi rebut una
reclamació perquè els tràmits s’endarrereixen i que des de l’ajuntament no
s’hagi solucionat ja, tot i que ens han
dit que hi estan treballant. Demanem
que hi destinin els recursos necessaris perquè aquesta reclamació es pugui resoldre de manera satisfactòria.

Una de
les
propostes
del nostre
programa
electoral era fer
un pla de
manteniment dels
edificis mu- Contenidors i pas de vianants, i embornals bruts | APC
nicipals.
Degut a aquest últim episodi de plu- baixa, on no disposen de tant espai i
ges hem pogut comprovar que és ur- han d’utilitzar el passadís.
Arrel dels aiguats d’aquests dies,
gent fer-lo, ja que molts dels edificis
tenen goteres (Escoles velles, Biblio- també creiem que és el moment de
teca, pavelló, etc.). La resposta, una demanar a l’ACA i a la CHE que nevegada més, és que no cal que pa- tegin les lleres del Senill i del Segre.
tim perquè ja hi estan treballant i que Des de l’equip de govern se’ns ha
van fent sobre la marxa.... Doncs sí respost que el problema que tenien
que patim, i ho fem perquè aquests als llocs on s’han produït les desgràedificis són de pública concurrència, cies també el tenim aquí, doncs si
això vol dir que hi accedim moltes aquesta és la visió que tenen s’haupersones amb el perill que comporta. ria d’actuar ja, demanar actuacions
Com a exemple de la deixadesa urgents i anar insistint i insistint.
dels edificis municipals, exposem el
Per acabar, i també de cara als
que hem patit fa poc els que hem anat episodis de pluges, creiem que s’ha
a donar sang. És la segona vegada de fer una neteja periòdica de les
que venen els del Banc de Sang i clavegueres i dels embornals i no
Teixits i l’ascensor de Les Monges no anar-ho fent sobre la marxa com es
funciona, això impedeix que puguin fa ara, perquè alguns, tot i estar bruts
pujar el material i els equips a la sala de fa temps, no es netegen. | Artesa
habitual i s’han d’instal·lar a la planta Pel Canvi
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fa 25 anys
Novembre
de 1994

S

i no hagués estat per l’impacte
dels forts aiguats d’aquell mes, el
principal protagonista d’aquesta revista hauria estat Agustí Bernaus Pinós
(1911-1986), capellà artesenc que
també es dedicà a la poesia.
PORTADA. Un parell d’imatges
del fotògraf Joan Serra ens serveixen
per a fer-nos una idea de l’abast de la
riuada d’aquell mes.
EDITORIAL. 12 anys després de
les riuades de 1982, gairebé dia per
dia, els aiguats van provocar nous desastres, aquesta vegada menys greus
a nivell general. El contingut de l’editorial, Aigües avall, se’n fa ressò. Les
hortes van quedar negades, el Senill
i el Boix “van baixar cabalosos com
mai” i l’aigua es va endur els ponts
de Clua i de Baldomar. L’article deixa
entreveure que el fet de tenir el pantà
d’Oliana ple semblava justificar la necessitat del pantà de Rialb.
OFICIS ARTESANS. En aquesta ocasió, Joan Fontanet i París ens
parlava del Sisquet, el carreter de
Cubells. El Sisquet Cases explicava
al redactor els detalls més rellevants
de l’ofici de carreter, que va començar
amb 14 anys i qualificava com a “complex i laboriós”. La seua família procedia de Cubells, però ell va néixer a Artesa el 1922. El primer taller el tenia a
la carretera de Ponts, però després es
traslladà a la de Tremp. Tenia clients
de tot arreu i també es dedicava a fer
altres objectes amb la fusta.
LEGISLACIÓ. Santi Camats signa
l’article Està preocupat per la seva jubilació?, on constatava que “el futur
de les nostres jubilacions no està clar”
degut a factors demogràfics i econò-
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mics. Per això aconsellava “privatitzar
la pròpia jubilació”, tot i que la Seguretat Social “mai no havia realitzat cap
suspensió de pagaments”.
COMARCA. Un reportatge fotogràfic format per un conjunt de cinc
imatges de Joan Serra servien per
il·lustrar els danys de les riuades a
Salgar, Baldomar i la font de la Trilla.
LES RIUADES. Amb el títol Avaluació provisional de danys dels aiguats i riuada del novembre de 1994,
la revista publica una relació de danys
de dues pàgines, nucli per nucli, a tot
el municipi. Entre els danys en camins, ponts, carreteres locals, esllavissades i finques de l’horta, destaca

la desaparició de 200 metres del camí
de Clua a l’alçada de la font de la Trilla, la desaparició del pont de Clua i
l’afectació del pont de Baldomar, amb
50 metres de carretera també desapareguts. Altres danys importants foren les afectacions a les captacions
d’aigua d’Artesa, Anya, Clua, Colldelrat, Seró, Tudela i Vilves. A Artesa
també es va ensorrar una teulada del
cementiri i la “secla” va quedar molt
malmesa.
CULTURA. A les pàgines centrals,
hi trobem la primera part d’un article
sense signar: Homenatge a Mn. Agustí Bernaus (1). La segona part no es
publicaria fins al gener. Després d’una
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Ramon Giribet i Boneta
acurada descripció de l’acte en què
es va homenatjar aquest capellà-poeta artesenc, l’article ens oferia unes
dades biogràfiques i ens explicava
dos dels tres períodes de l’obra poètica de Mn. Agustí. L’acte, organitzat
per la regidoria de cultura, va tenir lloc
a la Dàlia Blanca i completava un cicle
format per tres activitats agrupades
sota la denominació d’Artesa Literària
(juntament amb la 5a edició del Premi de Narrativa Breu i la presentació
del primer volum de Fets, llegendes i
costums de la Noguera, de Joan Bellmunt).
LES TRADICIONS. Sícoris ens
presentava un dels típics articles on
parlava de les nostres tradicions a
partir d’un títol força llarg: Amb el fum
de les castanyes i flaires de panellets,
Tots Sants ha passat, però la vella
tradició continua. En aquesta ocasió,
però, més de la meitat del text consisteix en un conjunt de reflexions sobre
la vida i la mort. Al final ens recordava
la tradició gastronòmica de la castanyada (castanyes i panellets, regats
amb moscatell, vi ranci...).
RECORDANT AL SISCO. Joan
Aranés Clua escrivia un entranyable
text dedicat al Sisco de cal Fonset,
que ens havia deixat feia poc. Aranés
explica que el títol (Llum d’estels, de
sol de Ponent i lluna sobre la ciutat
emboirinada) volia ser com la imatge
que el Sisco “va copsar molts cops
durant les seves passejades solitàries

pel Castellot, el seu turó”.
HOMENATGE A MOSSÈN AGUSTÍ. Sícoris, en l’article Talment com
si fos ahir, ens presentava una semblança de Mn. Agustí Bernaus. Diu
que “era un capellà eixerit, amic de
tot el poble, amic del pobre i del ric” i
destacava el fet que “era fill de nostra
Artesa, el petit de cal Massot”.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. En el ple ordinari del
10 d’octubre l’alcalde va retirar 6 dels
10 punts de l’ordre del dia, ja que
no era possible arribar a una majoria necessària per a la seua aprovació. El més curiós és que, en el ple
extraordinari convocat una setmana
després amb aquests punts, els va
tornar a retirar “davant la possibilitat
d’arribar a un acord per obtenir la majoria suficient”. Tots els punts tenien
a veure directa o indirectament amb
les obres d’arranjament de l’entrada
de la carretera d’Agramunt (incloent
xarxa d’aigua, clavegueram i pavimentació): al·legacions presentades
per alguns veïns, contractacions i les
conseqüents modificacions del pressupost.
CARTES A LA REDACCIÓ. Francisco Pérez signava una carta de
queixa pels 5 milions de pessetes que,
segons ell, va costar “la tangana” celebrada a Montsonís el 15 d’octubre,
referint-se sens dubte a la Fira Medieval. Segons Pérez, els diners haurien
estat millor gastats en infraestructures

dels poblets petits de la rodalia.
LOCAL. Un parell de fotografies
del Sisquet ens mostren la gran esllavissada que es va produir a la carretera de Tremp, darrere cal Pere Blanc
i cal Costa. Durant un dia el trànsit es
va haver de desviar pels carrers Prat
de la Riba i Girona (foto).
IMATGES D’AHIR. A contraportada, una fotografia de 1932, comentada per Magí Serra Piqué, ens mostra
15 nois acompanyats de tres adults:
Mn. Lluís Domènech Peralta, un vicari molt recordat; Mn. Agustí Bernaus
Pinós, el poeta artesenc nebot del
bisbe Bernaus i protagonista en altres
seccions d’aquest número; i Valeri
Caselles Boldú. Els nois eren escolanets i tots estan identificats per Serra.
Destaca la presència de Domènec
Escolà Balgueró, de ca l’Olaguer, que
fou músic amb el nom artístic de Dodó
Escolà.
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informació 					
Mes d’octubre
Ple ordinari (dia 7)
Absències: Mingo Sabanés i Sara Teixidó (ERC)
Ple extraordinari urgent (dia 14)
Absències: Mingo Sabanés
(ERC) i Pere Martí (APC)
Ple extraordinari (dia 21)
Absències: Ismael Maza (APC) i
Jaume Caballer (JuntsxArtesa)
S’aprova, per unanimitat, la Moció de resposta a la sentència del
Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del
dret d’autodeterminació.
S’aprova la modificació de les següents ordenances fiscals:
De l’ordenança fiscal número 6,
reguladora de la taxa pel servei de

clavegueram:
Presa a la xarxa de clavegueram
- Habitatge unifamiliar i pis unifamiliar: 50 euros
- Finques i locals no destinades a
habitatges: 100 euros
Tarifa anual:
- Habitatges: 24,30 euros
- Comerços: 27,35 euros
- Garatges: 85,10 euros
- Establiments industrials: 121,56 euros
De l’ordenança fiscal número 8,
reguladora de la taxa de cementiri
municipal:
- 1a filera: 485,13 euros
- 2a i 3a filera: 582,30 euros
- Concessió nínxols a 50 anys prorrogables, 1a filera: 703,49 euros
- Concessió nínxols a 50 anys prorrogables, 2a i 3a filera: 844,60 euros

- Títols nínxols de nova creació: segons cost de l’obra
- Cànon anual conservació i cura de
nínxols: 9 euros
- Ús sala de vetlles: 110 euros
- Concessió de columbaris a 50 anys
prorrogables: 360 euros
- Cànon anual conservació i cura de
columbaris: 9 euros
De l’ordenança fiscal número 14,
reguladora de la taxa per l’entrada
de vehicles a través de les voreres
i per reserves de via pública per a
aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies:
- Entrada de vehicles fins a 3 metres
lineals: 40 euros
- Per cada metre lineal o fracció de
més: 10 euros
- Reserva aparcament exclusiva-

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 2
de desembre. Servei només per casos que no
puguin anar directament a la deixalleria.
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Renovació del DNI
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de
Lleida, al carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia Nacional), només amb cita prèvia.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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					municipal d’artesa
ment per a entitats anomenades a
l’art. 5: Exempt
- Reserva càrrega i descàrrega: 1
hora en horari d’obertura d’establiment durant el matí: 30,54 euros; 1
hora en horari d’obertura d’establiment a la tarda: 20,36 euros; 1 hora en horari fora d’horari d’obertura
d’establiment: 10,18 euros.
- Placa de gual permanent: 50 euros
- Placa de càrrega i descàrrega: 165
euros.
De l’ordenança fiscal número 15
reguladora de la taxa per ocupació
de subsòl, el sòl i la volada de la via
pública:
- Marquesines, tribunes i altres elements voladissos excepte balcons: 1
euro per metre lineal

- Obertura de rases en general: Voreres (pavimentades i sense pavimentar) i calçada (en carrers pavimentats o sense): 3 euros per m2.
A favor: 6 vots (ERC i JuntsxArtesa)
En contra: 3 vots (APC)
Abstencions: 0 vots
Aprovació, per unanimitat, de la
modificació de l’ordenança general
de circulació d’Artesa de Segre.
S’aprova, inicialment i per unanimitat, el projecte bàsic i d’execució
per la urbanització de la plaça 1714,
redactat per l’arquitecte municipal
amb un pressupost per contracte de
124.125,94 euros.
Els membres del Ple prenen coneixement de la renúncia del càrrec

Eva Maza i Batlle

i de l’acta de regidora de la senyora
Sara Teixidó i Serret.
S’acorda, per unanimitat, donar
per vàlid el sorteig electrònic i nomenar com a integrants de les meses electorals de les eleccions a
celebrar el dia 10 de novembre, als
membres titulars i suplents que han
resultat elegits.
Lectura del Manifest de suport
als nostres joves, Amadeu i Laura.

APROVACIONS FETES DURANT EL
MES D’OCTUBRE
La relació de factures majors de
120,20 euros, pendents d’aprovació,
corresponents a l’exercici comptable
2019, que pugen la quantitat total de
187.541,09 euros.

in memoriam
Manel Ponsa i Ribes
Noranta anys de vida intensa.
Gràcies pare, padrí, besavi i
tota la família per tot i tant.
No tot ha estat flors i violes,
no, però amb la teva força i tenacitat has arribat fins aquí.
Un exemple de lluita i lliçó de
vida, que hem après els que venim darrere.
Artesa de Segre, 8 de novembre
de 2019

Volem agrair profundament a
tot el personal del CAP l’atenció i
suport que ens han donat en tot
moment.
També volem donar les gràcies a tothom per les mostres de
condol i afecte que hem rebut
| Familia Ponsa Roca
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humor

Josep Galceran

Contra els maldecaps polítics

Vermut de Vins Galceran, aigua de Vilanova
i pastilles de la Farmàcia Mola
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imatges d’ahir

Jordi Guàrdia i Roch

1985

El camió i el remolc a l’avinguda Eduard Maluquer, carregats amb l’avioneta i les ales, abans de marxar | Família Guàrdia

Volant cap a Utrera
E

n Francesc Guàrdia Veciana
fundà, en els anys 1950, una
empresa de transports a Artesa de
Segre, aleshores una activitat incipient. Dels anys 1960 a 1980 treballaren majorment amb camions Pegaso. Tingueren un Barreiros Azor
que no deixà pas gaire bon record.
I un Pegaso 1065 Europa que donà
un rendiment extraordinari, fabulós.
Cap a l’any 1985 una avioneta
d’una empresa d’Utrera, població de
la província de Sevilla, especialitzada en feines d’ensulfatar les plantacions de camps de conreu, sofrí un
petit contratemps en un lloc proper
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de l’encreuament de la carretera
de Foradada. Va fer un aterratge
d’emergència i va topar contra un
marge i restà amorrada en el camp.
A conseqüència de l’accident,
l’aparell va quedar inutilitzable i
l’empresa sevillana propietària es va
mobilitzar per tal que li portessin volant l’aparell des d’Artesa a Utrera.
Transports Guàrdia tenia la capacitat per atendre aquell transport tan
singular. Acceptà l’oferiment d’emprendre aquell vol rasant fins a l’altra
punta de la península.
No foren flors i violes, aquell
transport especial, insòlit. Les ales

foren desmuntades de l’aparell i carregades en un remolc de la casa
Montenegro. Encabir l’aparell en la
caixa del Pegaso equipat amb un
motor de 310 cavalls de potència,
construïda pel carrosser Sorribes de
Ponts, no fou pas una empresa fàcil i
assequible. A causa de la suspensió
de ballestes que equipava, l’avioneta excedia de l’amplada de la caixa.
El fuselatge fou encabit a la caixa
del camió usant uns trinquets.
El Pegaso amb matrícula
L-6351-J marxà des d’Artesa a Utrera amb els xofers Javier Guàrdia
i Josep Novau a bord. A la imatge,
el camió i el remolc, carregats amb
l’avioneta i les ales, fotografiats
abans de partir a l’avinguda Eduard
Maluquer.
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

El CENG celebra enguany el seu 40è aniversari, i el dia 16 de novembre, coincidint amb la presentació dels equips
d’aquesta temporada, va poder reunir les persones que han presidit l’entitat al llarg d’aquests anys | CENG

